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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην

παρούσα

μειονότητας

εργασία

για

τις

γίνεται

Εικαστικές

λόγος

περί

Τέχνες.

των

απόψεων

Συγκεκριμένα

το

των

νηπίων

της

πώς

βιώνουν

τα

εικαστικά στα πλαίσια του νηπιαγωγείου και επιπρόσθετα αν χρησιμοποιούν τα

εικαστικά τους έργα-ζωγραφιές ως μέσο επικοινωνίας με την νηπιαγωγό. Τα
υποκείμενα της έρευνας Ι1ταν
οποίων

οι απόψεις

28

ερευνήθηκαν

παιδιά νηπιακής ηλικίας της μειονότητας, των
μέσω

ερωτηματολογίων.

Τα

αποτελέσματα

δείχνουν τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις επιθυμίες καθώς και τα συναισθήματα
των παιδιών που εκφράζουν μέσω της ζωγραφικι1ς.
ι ι

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Εικαστικές

αποτελούν

Τέχνες

είναι

αναπόσπαστο

ενσωματωμένες

μέρος

του

στην

τοπικού

καθημερινή

και

παγκόσμιου

μας

ζωή

και

πολιτισμού.

Συνιστούν εκφραστικά μέσα με τα οποία αναπαριστούμε εμπειρίες, ιδέες, αξίες,
συναισθΙ1ματα και ταυτόχρονα απαιτούν διανοητικές λειτουργίες όπως αντίληψη,
μνήμη και σχηματισμό εν/Ο ιών προάγοντας έτσι την ολόπλευρη ανάπτυξη των
παιδιών. Μέσα από τις Εικαστικές Τέχνες ο άνθρωπος επικοινωνεί, δημιουργεί
και διατηρεί τον πολιτισμό και το περιβάλλον του, και ταυτόχρονα καλλιεργεί το

σεβασμό και την κατανόηση ανάμεσα στους ανθρώπους.

(

Η Τέχνη για τον

Vygotsky (1971·

Πουρκός,

2009)

α) τη Γνωσιολογικό-ορθολογική θεωρία (η

διατυπώνεται σε τρεις θεωρίες:

οποία προσεγγίζει την τέχνη ως

γνώση), β) την Ψυχαναλυτική Θεωρία (η τέχνη που συμβάλει στην ψυχανάλυση)
και γ) τη Φορμαλιστική Θεωρία (η οποία μελετά το έργο τέχνης ως καθαρή μορφή
δημιουργίας). Επίσης ο

Vygotsky

πιστεύει ότι κάθε έργο βασίζεται στο υλικό και

τη μορφή. Δηλαδή το ζωγραφικό έργο στηρίζεται στις αξίες των χρωμάτων και
των γραμμών που εκφράζει ένα υλικό. Το σχέδιο αποτελεί ένα παιδαγωγικό

ευχάριστο συμβάν για το παιδί, ισχυρίζεται ο

Vygotsky

(Μαγουλιώτη, 2011).

4

Στη

σκέψη μας οι εικαστικές τέχνες ταυτίζονται με τη

αναφέρει ο Μαγουλιώτης

(2002,

σελ.

35)

δημιουργία.

Όπως

η αξία της τέχνης είχε αναγνωριστεί από

την αρχαιότητα. Ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά

(1337b)

συνιστά να διδάσκονται οι

τέχνες στα παιδιά, γιατί τα βοηθούν να γνωρίσουν την ομορφιά. Επίσης, ο Πλίνιος

ο Πρεσβύτερος αναφέρει τον Σικυώνιο και άλλους να διδάσκουν το σχέδιο, γιατί
θεωρούνταν ΧΡΙ1σιμο για τα παιδιά. Το σχέδιο θεωρείται στους εκπαιδευτικούς
χώρους απαραίτητο μέσο αγωγΙ1ς για τα παιδιά. Οι παιδαγωγικές αρετές του

σχεδίου, κατά τον

ROllSSeaU,

ευελιξία του χεριού,
r

ι

και μάλλον είναι ένα «τερπνό

παιδιού». Για τον

Pestalozzi

σχολεία. Το

ο

1865

συμβάλλουν στην ανάπτυξη της όρασης και στην

Dllfl\Y

αντικείμενο

ενασχόλησης

θεωρείται αναγκαίο μέσο αγωγής και εισάγεται στα

επανέρχεται στην αναγκαιότητα του σχεδίου ως μέσου

διαπαιδαγώγησης του ματιού, του χεριού και του αισθητικού κριτηρίου (Γκαγιώ,

2002).
Η ενασχόληση του παιδιού με τις εικαστικές τέχνες του παρέχει τη δυνατότητα να

δημιουργΙ1σει εικόνες με γραμμές, σχήματα, χρώματα, να αναπτυχθεί πνευματικά,
ολοκληρώνεται ψυχικά αλλά και του προσφέρει αυτοπεποίθηση. Ο

υποστηρίζει πως

η

σχεδιασΤΙΚΙ1 εξάσκηση των

R. Arnheim

παιδιών μπορεί να

σημαντικό ρόλο στην οπτική εξάσκηση, σε όλα τα πεδία μάθησης

1969,

Μαγουλιώτης,

2002,

παίξει

(Arnheim,

σελ.36).

Η αξία των εικαστικών δραστηριοτήτων στον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης

διαπιστώνεται από το γεγονός ότι τα περισσότερα νήπια ασχολούνται αρκετές
ώρες καθημερινά, για να εκφράζουν τις γνώσεις, τα συναισθήματά τους, τις
εντυπώσεις ή να περιγράφουν τις καθημερινές εικόνες που ζουν (Μαγουλίωτης,

2011)
Η τέχνη της ζωγραφικής είναι μια ικανότητα απεικόνισης και με τον όρο
απεικόνιση ο

Eisner (1999)

εννοεί την πορεία μετασχηματισμού μιας ιδέας σε

κάτι το συγκεκριμένο έτσι, ώστε να σταθεροποιηθεί, να ελεγχθεί, να επεξηγηθεί,

5

να εκφραστεί και να μοιραστεί με άλλους ή να δώσει μια δημόσια κοινωνΙΚ11
διάσταση στη γνώση. Μαθαίνω να ζωγραφίζω για τον

Eisner

σημαίνει μαθαίνω να

βλέπω πώς οι μορφές ταιριάζουν μεταξύ τους, πώς τα χρώματα επηρεάζουν το ένα
το άλλο και πώς επιτυγχάνεται η ισορροπία και η συνΟΧ11. Βέβαια η ικανότητα να
ζωγραφίζει κανείς απαιτεί καθαρά τη διεύρυνση του ορίζοντα της δικής του
αντίληψης

11

μια εμπειρία

δημοσιοποιηθούν

11

πρέπει να

(Eisner, 1999' 2002).

μια προσωΠΙΚ11
βρούμε

τρόπους

υπόθεση,

11

μέσα

προκειμένου
να την

όμως να

απεικονίσουμε

Επίσης η απεικόνιση για τα παιδιά δεν αφορά μόνο τον

κόσμο που βλέπουν, που ξέρουν, αλλά και αυτόν που φαντάζονται. Ακόμη ο
"

Eisner(2002:70)

πιστεύει ότι οι μαθητές φέρνουν μαζί τους εικόνες από ατομικές

ιστορίες ζω11ς που αλληλεπιδρούν με ό, τι διδάσκονται ή με ό, τι μαθαίνουν στις
τέχνες και επηρεάζονται από σημαντικούς παράγοντες, όπως α) οι περιορισμοί
και οι δυνατότητες που παρέχονται από τις δραστηριότητες και τα υλικά τα οποία
χρησιμοποιούν, β) οι παρακινΙ1σεις, τα συνθήματα και άλλα του/της δασκάλου/ας,
γ) οι συΥΊ1θειες, οι σκέψεις και οι συμπεριφορές των παιδιών της τάξης, που
μπορεί να ενθαρρύνουν ή να αποθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, δ) ο κοινωνικός
περίγυρος της τάξης,

ε)

ο

δάσκαλος

ως

καλλιτεχνικός σύμβουλος,

στ)

οι

παρατηρήσεις στα έργα των άλλων, που είναι και αυτός ένας τρόπος μάθησης
(Μαγουλιώτης,
Όπως

2011).

αναφέρεται στον Μαγουλιώτη

(2014)

τα παιδιά ασχολούνται με τις

εικαστικές δράσεις όταν έρχονται το πρωί στο νηπιαγωγείο, όταν υπάρχουν
καινούρια υλικά στο νηπιαγωγείο, μετά από ένα ενδιαφέρον θέμα συζήτησης ή
r

,

μετά από ένα περίπατο. Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών ασχολείται με

την εικαστική δημιουργία κυρίως όταν θέλει να κάνει κάτι ελεύθερο ή όταν θέλει
να φτιάξει ένα δώρο για το χαρίσει. Αυθόρμητη ή ελεύθερη εικαστική έκφραση
είναι αυτή στην οποία δεν εμποδίζονται οι ιδέες της σκέψης, όπου το παιδί παίζει
με την πραγματικότητα και θέτει την απεικόνιση στην υπηρεσία της εικαστικής
έκφρασης.

6

Στην παρούσα έρευνα τα νήπια της μειονότητας μιλούν για τα ελεύθερα εικαστικά
τους έργα που έκαναν στο νηπιαγωγείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την

κείμενη

νομοθεσία

δεν

υπάρχουν

μειονοτικά

νηπιαγωγεία

στη

χώρα.

Οι

Εικαστικές Τέχνες παίζουν κρίσιμο ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών αυτών.
Η εκπαίδευση των εθνοπολιτισμικά διαφορετικών μαθητών αποτελεί, ένα βασικό
στοιχείο του
μαζική

εκπαιδευτικού συστήματος στις περισσότερες δυτικές χώρες. Η

εγκατάσταση

γενικότερη

πολιτικών

μετακίνηση

και

πληθυσμών

οικονομικών

μεταναστών

δημιούργησαν νέα

είχαν άμεσες επιρροές και στον εκπαιδευτικό χώρο (Μάγος,

καθώς και η

κοινωνικά

δεδομένα

2004).

ι,

Αναφορικά, λοιπόν, με την τέχνη και ιδίως τις εικαστικές τέχνες, η συμβολή

τους

είναι

εικόνας,

με

καθοριστική,

καθώς

παρέχουν

στα

παιδιά

τη

γλώσσα

της

το δικό της συντακτικό και λεξιλόγιο (χρώμα, τεχνοτροπία, μοτίβο,

γραμμές κτλ)

που

μπορούν

να

το

δανειστούν οι μαθητές προκειμένου να

ενεργΟΠΟ111σουν τις ιδέες τους και να τις αποδώσουν κατόπιν στα ελληνικά

(Kress

& LeeLIwen, 1996).

Ι,

7

Γ,

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.1.

1:

Προσχολική Εκπαίδευση

Ο θεσμός του νηπιαγωγείου

Το σημερινό επίπεδο εξέλιξης της ΠροσχολΙΚ11ς ΑγωγΙ1ς καθώς και το επίπεδο
{.

εξέλιξης του νηπιαγωγείου στην Ελλάδα μπορούν να κατανοηθούν μέσα από την
ανάλυση της εξέλιξης του ιστορικού πλαισίου όπου τα δυο αυτά θέματα έλαβαν

r,

χώρα.

Δηλαδή,

από

τότε

που

οι κοινωνικές

και οικονομικές προυποθέσεις

δημιούργησαν την ανάγκη για την οργάνωση της Οργανωμένης Προσχολικής

Αγωγής στην Ελλάδα (Πανταζής,

2014).

Στην Ελλάδα ο θεσμός του νηπιαγωγείου δεν δημιουργείται αρχικά από ανάγκη

για εξωοικογενειαΚ11 φροντίδα γιατί έχουμε μια άλλη κοινωνική πραγματικότητα
(Δημαράς,

1990,

προβάλλεται

με

σελ.85).

την

Το

ενδιαφέρον

σταδιακά

για

αυξανόμενη

το

Νηπιαγωγείο

οικονομική

εξέλιξη.

αρχίζει

να

Καθώς

η

βιομηχανική παραγωγή και το εμπόριο αυξάνονται και επιτυγχάνονται υψηλότερα
επίπεδα ανάπτυξης, οι νέες θέσεις στην παραγωγή, στις υπηρεσίες και στη
διοίκηση

απαιτούν

διαφοροποιημένη

βελτιωμένες

κοινωνική

ικανότητες,

συμπεριφορά.

μεγαλύτερη

Οι ικανότητες

διαθεσιμότητα,

αυτές

θεωρούνται

απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της μελλοντικής οικονομικής και
κοινωνικής εξέλιξης (Πανταζής,
Γ,

2014).

Η διαμορφούμενη μικρή οικογένεια έχανε

συνεχώς αποφασιστικές λειτουργίες κοινωνικοποίησης

315)

και δεν

μπορούσε

(Kuczynski, 1958,

κανείς πλέον να περιοριστεί,

για

μεγάλο

σελ.

χρονικό

διάστημα, μόνο στις πατροπαράδοτες απόψεις αγωγής και τις δικές του εμπειρίες
κοινωνικοποίησης.

Τα πρώτα νηπιαγωγεία στην Ελλάδα ήταν ιδιωτικά και φοιτούσαν κυρίως παιδιά

εύπορων οικογενειών. Έτσι σταδιακά, το νηπιαγωγείο έγινε για την ελληνική

9

«ασΤΙΚΙ1 τάξη» μια συμπληρωμαΤΙΚΙ1 αγωγή της οικογένειας με ιδιαίτερη σημασία.

Δη λαδΙ1, ο θεσμός του Νηπιαγωγείου Ι1ρθε στην Ελλάδα από την Ευρώπη και
μάλιστα από άτομα και φορείς που είχαν ευρωπαϊκή παιδεία. Αρχικά, από τους
ιεραπόστολους (Ευρώπη και ΑμεΡΙΚΙ1) που έρχονται στην Ελλάδα μετά την
απελευθέρωση,
ελληνικό

για

κράτος

να

βοηθ11σουν

και στη

σε

συνέχεια

εκπαιδευτικά

θέματα

από τις εκπαιδευόμενες

το

νεοσύστατο

στο

εξωτερικό

εκπαιδεύτριες των Νηπιαγωγών και την πιο γνωστό εκπρόσωπο της παιδαγωγΙΚΙ1ς

του

Froebel

και του φραιμπελιανού

Λασκαρίδου (Χαρίτος,
(

1998,

σελ.

συσηιματος στην Ελλάδα Αικατερίνη

85).

,
Το ενδιαφέρον των ιεραποστόλων, που Ι1ρθαν στην Ελλάδα να βοηθ11σουν στην
οργάνωσης

της Εκπαίδευσης,

στράφηκε

κυρίως και στην

ίδρυση

ιδιωτικών

εκπαιδευτηρίων για την εκπαίδευση των θηλέων και τη λειτουργία νηπιαγωγείων.
Ένα τέτοιο εκπαιδευτήριο, είναι και το «Φιλελληνικόν Παιδαγωγείον»

(1830)

της

Σύρου, το οποίο εξελίσσεται σε ένα σημαντικό εκπαιδευτικό κέντρο με κύριο έργο

την

εκπαίδευση

των

κοριτσιών.

Στο

ίδρυμα αυτό

νηπιαγωγείου για αγόρια και κορίτσια ηλικίας από

2-6

λειτούργησε και τμήμα
ετών (Μεταλληνού,

1977).

Ανάλογες προσπάθειες έχουμε και στην Αθήνα από τον αμερικανό ιεραπόστολο

John

ΗίΙΙ και τη σύζυγο του

Francis.

Συγκεκριμένα το έτος

1831

ιδρύεται στην

περιοχή της Πλάκας της Αθήνας η σχολή των ΗίΙΙ, το οποίο διέθετε οικοτροφείο
και

περιελάμβανε

«Νηπιακό

Τμήμα»,

«Ανώτερο» Θηλέων το οποίο από το
(Χαρίτος,

1834

«Αλληλοδιδακτικό

σχολείο»

και

εκπαίδευε επίσης υποψήφιες δασκάλες

1998).

Γι

Σημαντικό

ρόλο

στη

διάδοση

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έπαιξε και η

«Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία», η οποία ιδρύθηκε το

1836

στην Αθήνα. Σκοπός της

εταιρείας ήταν η παροχή ανώτερης μόρφωσης στα κορίτσια εύπορων οικογενειών

και η εκπαίδευση διδασκαλισσών (Πανταζής,

2014).
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Το ενδιαφέρον της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την προσχολΙΚ11 αγωγΙ1 και το
θεσμό του νηπιαγωγείου γίνεται εντονότερο μετά το

1880

και διευρύνεται με τη

μορφ11 του προκαταρκτικού δημοτικού σχολείου ιδιαίτερα στα ιδιωτικά σχολεία
θηλέων των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας. Νηπιακά τμΙ1ματα ίδρυσαν
επίσης το Παρθεναγωγείο της Ειρήνης Χρυσικοπούλου
Παρθεναγωγείον»

1.2.

(1869)

(Χαρίτος,

(1861)

και το «Ελληνικόν

1998).

Η πορεία θεσμοθέτησης της Προσχολικής Αγωγής.

"

Η ίδρυση νηπιαγωγείων στην Ελλάδα παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα
στην

ιδιωτική

πρωτοβουλία

χωρίς

καμία

νομοθετική

κατοχύρωση

και

απευθυνόταν κυρίως στις εύπορες οικογένειες των αστικών κέντρων. Δε λείπουν
όμως οι προτάσεις για εκσυγχρονισμό της Εκπαίδευσης και κρατική παρέμβαση,

ώστε τα νηπιαγωγεία να δέχονται όχι μόνο παιδιά εύπορων οικογενειών αλλά και
παιδιά οικογενειών από κατώτερα λαϊκά στρώματα,

αφού η εκπαίδευση των

νηπίων στο νηπιαγωγείο θεωρείται το πιο δραστικό «φάρμακο» για την προαγωγή

)

ι

της «πνευματικής, ηθικής, και θρησκευτικής» μόρφωσης (Μελάς,

1871).

Οι προτάσεις για μεταρρύθμιση υποβάλλονται τόσο από παιδαγωγούς, βουλευτές

και υπουργούς όσο και από εκπαιδευτικούς φορείς και επηρεάζουν σε μεγάλο
βαθμό τις εξελίξεις για αναγνώριση και θεσμοθέτηση της προσχολικής αγωγής
(Ανδρέου,

1993).

Οι πιέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη νομοθετική κατοχύρωση

(Νόμος ΒΤΜΘ': Περί στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως. ΦΕΚ
Τ.Α'

και το

68/23.5.1896,
όμως για

Β.Διάταγμα

30.4.1986

«Περί συστάσεως νηπιαγωγείων».

τ.Α', αρθ.2.). της προσχολικής αγωγής από την πολιτεία

την

ανάληψη

37/1895

υποχρεώσεων

αλλά

κυρίως για

τον

ΦΕΚ

(1895),

έλεγχο

όχι
των

δραστηριοτήτων των ιδιωτικών φορέων.
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Η νομιμοποίηση της προσχολΙΚ11ς αγωγής δημιουργεί για την προσχολική αγωγΙ1
ένα νέο πνεύμα αλλά και μία νέα περίοδο έστω και εάν η αδιαφορία του κράτους

θεωρείται ως παραδειγμαΤΙΚΙ1 (Κιτσαράς,
μπορεί

να

μην

άλλαξε

τροποποη1σεις (νόμος

αισθητά

204/1914)

Η κατάσταση στα νηπιαγωγεία

1991).

όμως

έγιναν

βελτιωτικές

και

και οι εξελίξεις δεν σταματούν και φτάνουμε στο

όπου έχουμε σημαντικές αλλαγές. Η μεταρρύθμιση του

1929

αλλαγές

1929

ορόσημο και για την ΠροσχολικΊι Αγωγιι στην Ελλάδα. Με το νόμο

αποτελεί

4397/1929

«Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» τα νηπιαγωγεία εντάσσονται στη Δημοτική
Εκπαίδευση και υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας.
Εντούτοις επίσημο ενδιαφέρον για υποχρεωτική φοίτηση πρωτοεκδηλώθηκε στα

1976,

όταν με το Ν.

309/76

άρθρο

4

παραγρ.

3

σημειωνόταν: «Η φοίτηση εις τα

νηπιαγωγεία δύναται να καταστή υποχρεωτική εις περιοχάς της χώρας οριζομένας

εκάστοτε δια Προεδρικών Δ/των, εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών ΕθνΙΚΙ1ς
Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών». Κατά το σχολικό έτος
η φοίτηση είχε φτάσει το ποσοστό του
χώρας (Κιτσαράς,

1962,

στην παιδαγωγική της

Montessori

ελληνικού νηπιαγωγείου

πρόγραμμα

'.

κινητικών

-

1980-1981.

πρόγραμμα του

1980

(Π.Δ.
και

στο σύνολο των μαθητών όλης της

1991).

Με το Β. Διάταγμα του

σχολικό έτος

77,6%

είναι εμφανής η αναγωγή της προσχολικής αγωγής

αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο ίσχυσε μέχρι και το
Το πρόγραμμα του

με το Π.Δ.

486/1989)

νοητικών

και περιέχει το πρώτο στην ιστορία του

476/1980.
όπου

η

δεξιοτήτων

Το

1962
1989

έμφαση
του

Πρωτοβάθμιας

νηπιαγωγείου

είναι

και
να

Δευτεροβάθμιας
βοηθήσει

τα

αντικατέστησε το αναλυτικό

ακολουθεί το τρίτο αναλυτικό

δίνεται στην

νηπίου.

πρόγραμμα διέπεται από τις διατάξεις του νόμου
της

1985-1986

Το

1566/1985

Εκπαίδευσης)
νήπια

να

προαγωγή

σημερινό

των

αναλυτικό

(Δομή και λειτουργία
και

ο

αναπτυχθούν

σκοπός

του

σωματικά,

συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος

σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Πανταζής,

2014).
]2

Η κατάσταση παρέμεινε στάσιμη μέχρι το
ΥΠΕΠΘ, με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.32 Ι

2005.

Έτσι, στη σχετική εγκύκλιο του

344 185330 Ι

Γ1Ι31-8-2005, αναφερόταν

ρητά τα εξής: «Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι διετής και προαιρετική. Η μη
υποχρεωτικότητα της φοίτησης σε Νηπιαγωγείο δεν αναφέρεται στα εγγραφέντα

νήπια, αλλά στην αρχική απόφαση της επιλογ11ς
Εφόσον

γίνει

σημαντικότητα

ι.

εγγραφή

σε

νηπιαγωγείο

της προσχολικής

αγωγής

η

11

μη της φοίτησης σ' αυτό.

φοίτηση

είναι

στην ανάπτυξη

υποχρεωτικι1.

των νηπίων

Η

σε κάθε

επίπεδο οδηγεί την πολιτεία στην κάλυψη όλων των αναγκών για φοίτηση στα
Νηπιαγωγεία».

Και στην περίπτωση αυτή διαπιστώνεται η βούληση της πολιτείας

για κάλυψη των αναγκών, εντούτοις ως τότε δεν είχε γίνει καμία ενέργεια προς
την εφαρμογή της υποχρεωτικότητας

της φοίτησης.

Τον Δεκέμβριο του

2006,

ψηφίστηκε νόμος που καθόριζε την υποχρεωτικότητα ενός έτους στο νηπιαγωγείο
(Ν.3518, άρθρο

73,

ΦΕΚ

272 τ.

Α',

21.12.2006).

Με την σχετική εγκύκλιο περί προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου σχολικού
έτους

2011-2012

με Αρ.Πρωτ.Φ.12/570167123/Γ1Ι14-06-2011, το

Υπουργείο

Παιδείας καθιστά σαφές ότι:

«Η φοίτηση των νηπίων τα οποία μέχρι και την

31 η

Δεκεμβρίου

του

2010

συμπληρώνουν ηλικία πέντε ετών, έχει γίνει πλέον υποχρεωτική, σύμφωνα με το
άρθρο

73

του

Νόμου

3518/2006

Φ.6/278/560681Γ1/17-5-2011 Υ.Α,

(ΦΕΚ

με την

272Α

/2006)

και

οποία καθορίζεται ο

με

την

τρόπος της

Βεβαίωσης Παρακολούθησης Νηπίου, η οποία είναι ένα από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την εγγραφή στην ΑΙ τάξη του δημοτικού σχολείου».
(,
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1.3

.Σκοποί και στόχοι της προσχολικής εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι στόχοι του Νηπιαγωγείου είναι τα νήπια

έρχονται σε επαφή και μαθαίνουν να επικοινωνούν με άλλους συνομ11λικους,
αλλά και ενΙ1λικες, μαθαίνουν να αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις καθώς και να

συνεργάζονται μεταξύ

τους.

Παράλληλα

επιδιώκεται σε

αυτό

η

σταδιακιι

απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον και η ανεξαρτητοποίησ11 τους
(Βρυνιώτη, Κυρίδης, Σιβροπούλου- Θεοδοσιάδου, Χρυσαφίδης,

2012).

Επίσης,

σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι η ενίσχυση έξι διαφορετικών τομέων ανάπτυξης
της προσωπικότητας του παιδιού, οι οποίοι έχουν άμεση

σχέση μεταξύ τους και

Γ,

αλληλοσυμπληρώνονται.
αvτιληπτιιcή

-

Οι τομείς

αισθητηριαιcή

αυτοί

ανάπτυξη,

είναι η
η

σωματική

επικοιvωvιαιcή

ανάπτυξη,
και

η

γλωσσιιcή

ανάπτυξη, η γvωστιιcή ανάπτυξη, η συvαισθηματιιcή ανάπτυξη ιcαι η ιωιvωvιιcή
ανάπτυξη (Βρυνιώτη, Κυρίδης, Σιβροπούλου- Θεοδοσιάδου, Χρυσαφίδης,

2012).

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται απαραίτητη η ισότιμη ενσωμάτωση της Προσχολικής
Αγωγής στον ενιαίο σχεδιασμό της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι η Προσχολική
Αγωγή αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε
προηγμένης κοινωνίας και γενικευμένη αρχή (ΔΕΠΠΣ, σελ.

586).

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διαχωρίσουμε τις έννοιες του σκοπού και του

στόχου. Στον ορισμό του γενικού σκοπού της εκπαίδευσης εκφράζονται οι αξίες
μιας συγκεκριμένης χώρας, που οριοθετούν τους γενικούς προσανατολισμούς του
εκπαιδευτικού συστήματος ως όλου και έχουν κοινωνική διάσταση. Ως στόχους
αναφέρονται

τα

αποτελέσματα

που

προκαθορίζονται

και

αναμένονται

να

προκύψουν από την εφαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος. Πολλές φορές
επικρατεί μια σύγχυση ως προς την διάκριση και χρήση των δυο αυτών όρων.

Το νηπιαγωγείο μέσα από τις εκπαιδευτικές του διαδικασίες στοχεύει να

θέτει

ρεαλιστικούς στόχους και να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και
τις ικανότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας, να προσαρμόζεται με ευελιξία στις
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ανάγκες, στις ικανότητες και στις κλίσεις του κάθε παιδιού και να εξασφαλίζει την
ενεργηΤΙΚ11 συμμεΤΟχ11 όλων των παιδιών (π.χ. παιδιά με ειδικές ανάγκες

με

ιδιαίτερες

ικανότητες,

συναισθηματικά.

αποδΟΧ11ς,

Να

φιλίας

παιδαγωγούς
μοναδικότητα

την

να

τα

με

τα

μπορέσουν

να εντοπίσουν

παιδιά

αυτοεκτίμησή

συνεργασίας

Επιπλέον,

τους,

βοηθ11σει

αναπτύξουν

και

τους.

να

παιδιά

ωριμάσουν

τους,

άλλα

να

να

11

το

παιδιά

πνεύμα

και

τις

συνειδητοποη1σουν

τις ομοιότητες

τη

και τις διαφορές

με

τους άλλους και να μάθουν να τις σέβονται. Ν α παρέχει ευκαιρίες για τη
στ11ριξη

της

παιδιών.

Να υιοθετήσουν τους στόχους, τους κανόνες και τις μεθόδους

εργασίας

πολιτισμικής

κοινής

κινούνται.

Να

αποδοχής

ταυτότητας

του

καλλιεργήσουν

νέου

και

της

γλώσσας

κοινωνικού

και να

χώρου

εμπλουτίσουν

τη

όλων

στον

των

οποίο

μηΤρΙΚ11

τους

γλώσσα ώστε να αναδυθεί η ικανότητα πρώτης γραφής και ανάγνωσης.
Να

αναπτύξουν

βασικές

έννοιες

την

λογικομαθηματική

των

μαθηματικών

συγκρίνουν,

να

συμμετέχουν

ενεργά σε προγράμματα

Project)
απλές

συσχετίζουν,

να

τους

και

σκέψη,

κυρίως

συνδυάζουν

και

κατανοώντας

τις

μαθαίνοντας

να

να

μετρούν.

βιωματικής διδασκαλίας

Να

(μέθοδος

προωθώντας το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα. Να εξοικειωθούν με

βασικές

λειτουργίες του

Η/Υ.

Να

μάθουν

να

εκφράζονται

δημιουργικά μέσα από τις εικαστικές τέχνες και να νιώθουν τη χαρά της
προσωπικής δημιουργίας. Να

έρθουν σε

επαφή

με

διάφορες μορφές

τέχνης όπως το θέατρο, η μουσική, ο χορός, η κίνηση που βοηθούν το

παιδί
Γ,

να

νοιώσει

ευχάριστα,

να

γυμναστεί

και

παράλληλα

να

ενεργοποιήσει τη φαντασία του, τη μεθοδικότητα, την ερευνητική του

διάθεση και την κριτική του σκέψη. Να συμμετέχουν σε δραστηριότητες
που προάγουν τη σωματική τους ανάπτυξη και να αποκτήσουν υγιεινές
συνήθειες. Να μπορεί να ανανεώνεται συνεχώς και να ανταποκρίνεται

στις μεταβαλλόμενες προκλήσεις της εποχής μας (Βρυνιώτη, Κυρίδης,
Σιβροπούλου- Θεοδοσιάδου & Χρυσαφίδης,

2008).
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1.4.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

1.4.1.

Το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο

2002

Το ΔΕΠΠΣ αποδέχεται τις εικαστικές τέχνες ως μια διευρυμένη έννοια: Παιδί,
Δημιουργία

και Έκφραση.

προγράμματα

σχεδιασμού

Εικαστικά, το Θέατρο

589).

-

Η

και

Δημιουργία

ανάπτυξης

και Έκφραση

περιλαμβάνει τα

δραστηΡΙΟΤ11των

σχετικών

με

τα

Δραματική Τέχνη, Τη Φυσική ΑγωγΙ1 και Μουσική (σελ.

Αυτά τα προγράμματα διατηρούν την αυτονομία τους αλλά διαθέτουν και

κοινούς κώδικες. Ενεργοποιούν τις φυσικές ικανότητες των παιδιών, συγκρίνουν,
μαγεύουν, αφυπνίζουν την περιέργειά τους, κινητοποιούν τη

φαντασία τους,

ενθαρρύνουν την έκφραση, καλλιεργούν τη δημιουργικότητα και δίνουν ευκαιρίες

για πειραματισμό με υλικά και τεχνικές. Συχνά πολλές από τις δραστηριότητες
που σχεδιάζονται και οργανώνονται εμπλέκονται και αλληλοσυμπληρώνονται
ανοίγοντας νέους δημιουργικούς δρόμους.

Συγκεκριμένα (σελ.

609)

αναφέρεται ότι

στο

νηπιαγωγείο

με

κατάλληλες

δραστηριότητες διακρίνουν την ομορφιά στη φύση, στο περιβάλλον και στα έργα
τέχνης με τα οποία έρχονται σε επαφή. Τα παιδιά με τις κατάλληλες οργανωμένες

11

μη δραστηριότητες

προωθούνται

να παρατηρούν

και

να προσπαθούν

να

ερμηνεύσουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον με πολλούς τρόπους και
χρησιμοποιώντας

χρώματα,

ποικίλα υλικά. Να «πειραματίζονται»

ώστε να μαθαίνουν

ή να επινοούν

με διάφορα υλικά και

διάφορες τεχνικές

και να τις

(,

εφαρμόζουν για να σχεδιάζουν και να ζωγραφίζουν. Να σχεδιάζουν διάφορα είδη
γραμμών και περιγραμμάτων και να συνθέτουν διάφορα σχήματα και μορφές. Να

κόβουν υλικά και να κάνουν

κολάζ (καρτεπικολλήσεις).

Να πλάθουν

και να

μορφοποιούν. Να χρησιμοποιούν εμπεριχάρακες (στένσιλ) διαφόρων σχεδίων, να

τυπώνουν

και να δημιουργούν

αιωρούμενα

αντικείμενα

πολλά

(Μόμπιλ).

σχέδια,

Να

να υφαίνουν,

χρησιμοποιούν

με

να δημιουργούν
πολλούς

τρόπους
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διάφορα υλικά για να κάνουν μικροκατασκευές. Να γνωρίζουν και να ονομάζουν
ορισμένα είδη τέχνης, να γνωρίζουν έργα μεγάλων ζωγράφων. Να ενθαρρύνονται
να αναπτύσσουν τη γλώσσα, την επιιcoινωνία και να αξιοποιούν την τεχνολογία
ανάλογα.

1.4.2.

Το Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου

Το

Αναλυτικό

2011

'.

Πρόγραμμα

έχει

πολυδιάστατο,

διεπιστημονικό

και

αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα. Στοχεύει στην προώθηση των σύγχρονων μορφών
εικαστικής δημιουργίας και τις διασυνδέσεις που χαρακτηρίζουν τα διάφορα είδη
και μορφές της (σε ότι αφορά τον χρόνο, τον χώρο

εμπειρία).

Γενικότερα

δημιουργία

καθώς

καλλιτεχνικές

αναπτύσσει

και

την

το

επιθυμία

δραστηριότητες.

-

ενδιαφέρον

των

Παρατηρούν,

τόπο, πολιτισμό, την

για

παιδιών

την

να

πειραματίζονται

καλλιτεχνική

συμμετέχουν
με

σε

διαφορετικά

υλικά και τεχνικές, ερευνούν και χρησιμοποιούν τις εμπειρίες και τις ιδέες τους ως
στοιχείο καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης. Α ναιcαλύπτoυν ότι η τέχνη
είναι μέσο έιcφρασης και επιιcoινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Χρησιμοποιούν
την τέχνη σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες του ημερήσιου προγράμματος.
Οι

εικαστικές

τέχνες

συμπεριλαμβάνουν

τις

καλές

τέχνες

(γλυπτική

-

τρισδιάστατη τέχνη που σημαίνει ότι μπορούμε να παρατηρούμε ένα γλυπτό από
όλες

τις

πλευρές,

ζωγραφική,

αρχιτεκτονική)

εικόνες

και

αντικείμενα

της

καθημερινότητας (π.χ. ψηφιακή εικόνα), της παράδοσης (π.χ. αγγεία, τέχνες από
διάφορους πολιτισμούς

-

Π.χ. Αφρικανική τέχνη) καθώς και τη σύζευξή τους.

Τα παιδιά είναι ενεργοί μέτοχοι των εικαστικών τεχνών. Μέσα από το σχέδιο και

τη ζωγραφική παράγουν
αποτελούν

ισχυρό

μέσο

ποιιcίλες μορφές, η αποκωδικοποίηση των οποίων
αποτύπωσης

σκέψεων,

ιδεών,

συναισθημάτων,

17

προσδοκιών των δημιουργών τους, ένα παράθυρο στον εσωτεριιcό τους ιcόσμο

(Anning

και

Ring, 2004).

Μέσα από τις εικαστικές τέχνες οι μαθητές χαρτογραφούν φιλίες, συμπάθειες και
αντιπάθειες με συμμαθητές και συνομηλίκους, επεξεργάζονται επιθυμίες, φόβους
και ανασφάλειες, διηγούνται σημαντικές για τη ζωή τους ιστορίες, μαθαίνουν πό)ς
να

συνυπάρχουν,

εμβαθύνουν

περισσότερο

στο

εγώ,

στην

ανακάλυψη

και

κατανόηση του εαυτού τους και των γύρω τους για τον προσδιορισμό της
ταυτότητας τους με τρόπο ολιστικό

(Wing, 2000)

πίνακα

αποτυπώνει

ζωγραφΙΚ'1Ίς.

Μπορεί

να

το ίδιο συμβαίνει και με ένα

συναισθήματα,

επιθυμίες,

να

αφηγείται ένα σημαντικό γεγονός. Το εικαστικό έργο ως μορφ'1Ί αποτελεί έκφανση
του ανθρώπινου λόγου και μπορεί να εκφράζει κάτι (σκέψεις, νοήματα, εμπειρίες)

ή να παραπέμπει σε συγκεκριμένα σημεία αναφοράς και να προκαλεί τη σκέψη.
Οι εικαστικές τέχνες προσφέρουν οπτικές, απτικές και αισθητικές εμπειρίες,

καθώς μαθαίνουν στα παιδιά να διακρίνουν και να απολαμβάνουν οπτικές
ποιότητες, αξιοποιούν και διευρύνουν τη

φαντασία, την εφευρετικότητα, τη

δημιουργικότητα και την αντίληψη των μαθητών, καλλιεργούν τη γλωσσική
επικοινωνία και ανάπτυξη και βοηθούν στην απόκτηση νέων γνώσεων. Η έρευνα

έχει δείξει ότι η συμβολή των εικαστικών τεχνών συμβάλλει στη θετική στάση
των μαθητών προς το σχολείο και κατ' επέκταση στη σχολική τους επιτυχία. Όταν
μάλιστα αξιοποιείται στα μαθήματα (διαθεματικά σχέδια), οι εικαστικές τέχνες
συμβάλλουν στην προσφορά υψηλής ποιότητας μάθησης

(Bamford, 2006)

και

μάλιστα δημιουργικής καθώς η γνώση που επιτυγχάνεται είναι ολόπλευρη και
σφαιρική. Το

50%

της ύλης των μαθητών της προσχολικής και πρώτης σχολικής

ηλικίας επιτυγχάνεται μέσα από τις εικόνες
εικαστικές

τέχνες

αποτελούν

(Herne, 1996).

αναπόσπαστο

και

Σε κάθε περίπτωση, οι

σημαντικό

κομμάτι

της

εκπαίδευσης, αποτελούν διακριτό γνωστικό αντικείμενο και απαιτείται ισότιμη
αναγνώριση

και

αξιοποίησή

τους

λόγω

της

μεγάλης

παιδαγωγικής

τους

προσφοράς.

18

1.5.

Εικαστικές Τέχνες

Η εκπαίδευση μέσω τέχνης αλλά και η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση

γίνεται

ολοένα

και

πιο

συστημαΤΙΚΙ1

(Βρεττός,

1999). Η τέχνη αποτελεί

αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης και βασικό παράγοντα ανάπτυξης
του παιδιού. Συμβάλλει στην καλλιέργεια όχι μόνο των συναισθημάτων αλλά και
των νοητικών και αισθητηριακών λειτουργιών, στην ολόπλευρη ανάπτυξη του

ατόμου γενικότερα. Γι' αυτό και η θέση της στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην
προσχολΙΚ11, θα έπρεπε να είναι αντίστοιχη της σημαντικότητας της, καθώς η

τέχνη μπορεί να αποτελέσει ισχυρό θεμέλιο της παιδείας του παιδιού και να
συνεισφέρει αποφασιστικά στις εφαρμογές όλων των τομέων της αγωγής. Σήμερα
είναι πλέον κοινώς αποδεκτή η μεγάλη σημασία της αισθητικής αγωγής στην
υποχρεωτική εκπαίδευση. Η αναγκαιότητα αυτll προβάλλει έντονα και προσπαθεί

να θεμελιωθεί μέσα από ένα πλήθος δραστηριοτήτων που διενεργούνται μέσα και
έξω από το σχολείο. Αν και υπάρχουν διάφορες μέθοδοι προσέγγισης της τέχνης

με τα παιδιά, οι εφαρμογές τέχνης που εμφανίζονται στο σχολικό περιβάλλον
είναι συνήθως άκαμπτες, προκαλώντας στέγνωμα της δημιουργικής διαδικασίας
και της ελευθερίας έκφρασης (Τρίμη,

Epstein 2005:152).

α. Σχέδιο - Ζωγραφική

Το σχέδιο είναι ένα δυναμικό πολιτισμικό εργαλείο με το οποίο τα παιδιά είναι

εξοικειωμένα,

καθώς

αποτελεί

αγαπημένη

δραστηριότητα

στο

καθημερινό

πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Μπορούν και εξωτερικεύουν τη σκέψη τους και
για αυτό το λόγο, τα σχέδια χρησιμοποιούνται στην ανίχνευση των αρχικών ιδεών
των παιδιών, αλλά και για την προώθηση της μάθησης. Συγκεκριμένα, καθώς τα

παιδιά σχεδιάζουν, συχνά απομονώνουν στοιχεία της εμπειρίας που τα θεωρούν
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σημαντικά
γνώσεων

ανακαλούν λεπτομέρειες παλαιοτέρων εμπειριών και

(Hall, 2009),

(Kampeza, 2006, Papandreou & Terzi, 2011),

συχνά τις συνδυάζουν με νέα δεδομένα
τους

(Brooks, 2009).

11

γνώσεις, εξελίσσοντας έτσι τη σκέψη

Το σχέδιο αποτελεί μοχλό που ενεργοποιεί νοητικά το παιδί,

άλλες φορές το διευκολύνει να θυμηθεί εμπειρίες

για να μιλήσει,

11

απλά δρα χαλαρωτικά

επικοινων11σουν τη σκέψη τους

11

να βρει τις κατάλληλες λέξεις

σε παιδιά που

Α.

Τυχαίος

(2002,

δυσκολεύονται

να

(Robbins,2005).

Τα στάδια ανάπτυξης του παιδικού σχεδίου κατά τον
στον Μαγουλιώτη

τις επεξεργάζονται, ενώ

Piaget

όπως τα συναντάμε

σελ.57):

Ρεαλισμός

(από

18

μηνών

έως

3

μηνών).

Κατά

τα

πρώτα

μουντζουρώματα τα παιδιά τυχαία ανακαλύπτουν γραφικά σύμβολα, στα οποία

στη

συνέχεια

αποδίδουν

αναπαραστασιακό

νόημα.

Αρχικά

τα

παιδιά

δεν

στοχεύουν σε κάποια αναπαράσταση, αλλά με την ολοκλ11ρωση προβαίνουν στην
ερμηνεία των σχεδίων σας.
Β. Στάδιο συνθετικής ανικανότητας ή αποτυχημένου ρεαλισμού (ηλικία

3-5

ετών).

Το παιδί μπορεί να έχει αναπαραστασιακές προθέσεις, αλλά αυτές δεν είναι
εμφανείς. Στο παιδικό σχέδιο παρατίθενται διάφορα στοιχεία, χωρίς ωστόσο αυτά

να συντονίζονται σε ένα συγκροτημένο σύνολο.
Γ. Νοητικός ρεαλισμός

(5-8

ετών). Το παιδί χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να

συνθέτει με λεπτομέρειες, αλλά ζωγραφίζει αυτό που γνωρίζει για το αντικείμενο

και όχι αυτό που βλέπει.
Δ. Οπτικός ρεαλισμός (από τα

8

έτη και πάνω). Είναι η ηλικία που το παιδί

επιδιώκει την απεικόνιση με αναλογίες και προοπτική από μια συγκεκριμένη

ΟΠΤΙΚ11 γωνία.
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β. Χαρακτική
Η τέχνη της χαραΚΤΙΚΙ1ς έχει όλες τις δυνατότητες της ζωγραφικής, με επιπλέον
χαρακτηριστικό γνώρισμα τη δημιουργία έργων σε πολλά αντίτυπα. Με την τέχνη
της χαραΚΤΙΚ11ς το παιδί μπορεί να ανακαλύψει τη δημιουργία της χάραξης, της

επανάληψης, των πολλών αντιτύπων έργων και να κατανΟΙ1σει την έννοια του
ρυθμού (Μαγουλιώτης,

2002,

σελ.45).

γ. Κολάζ εικόνων και αντικειμένων

Η λέξη κολάζ προέρχεται από τη γαλλική λέξη που σημαίνει «κολλάω». Με την

τεχνική του κολάζ μπορούμε να δημιουργήσουμε συνθέσεις, κολλώντας πάνω
στην επιφάνεια που επιθυμούμε και ανάλογα με την σύνθεση που θέλουμε να
φτιάξουμε,

διάφορα

υλικά

χαρτιά,

σπάγκο,

αποκόμματα

εφημερίδων,

φωτογραφίες, ύφασμα και ότι άλλο θέλουμε. Αποτελεί εξαιρετικό μέσο και
έκφρασης των παιδιών αφού ενεργοποιεί τη δημιουργική τους φαντασία. Οξύνει
την

παρατηρητικότητα, την

αυτοπεποίθησης

των

αποτέλεσμα (Τρίμη,

ΟΠΤΙΚΙ1

παιδιών

γιατί

αντίληψη και
πάντα

βοηθάει στην

προσφέρει

ένα

απόκτηση

εντυπωσιακό

2005).

δ. Γλυπτική (έκφραση τρισδιάστατη)
Με την τέχνη της γλυπτικής το παιδί δημιουργεί πράγματα με όγκο. Η γλυπτική
έχει όλες τις παραπάνω δυνατότητες της ζωγραφικής, και επιπλέον με την αφή του
το παιδί

-

καλλιτέχνης αξιοποιεί τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του υλικού.

Μέσω των υλικών το παιδί κατακτά πολλές έwοιες όπως του χώρου, του βάρους,
της κίνησης,

ενώ

(Μαγουλιώτης,

το

2002,

πλάσιμο

μπορεί να λειτουργήσει ως

μέσο

εκτόνωσης

σελ.45).
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1.6 Εφαρμογή

εικαστικών στο Νηπιαγωγείο

Η Εικαστική Αγωγιι στο σχολείο, σκοπό έχει την προσωπικιι ολοκλήρωση μέσα
από την τέχνη και την ελεύθερη προσωπικιι έκφραση και ανάπτυξη του μαθητή,
ως δημιουργού και ως ευαίσθητου παρατηρητll του περιβάλλοντος. Καταβάλλεται
προσπάθεια

ώστε το

άτομο

να γίνει μεν

ευαίσθητος

δέκτης παντός είδους

μηνυμάτων, αλλά να μυηθεί και στην απόκριση σ' αυτά με προσωπικό τρόπο και
μέσα από κάθε μορφιι εικαστικής έκφρασης. Υπάρχει απόλυτος σεβασμός στον

ρυθμό εξέλιξης κάθε παιδιού. Μέλημα είναι η ενεργοποίηση του μαθητή, έτσι
ώστε να ενισχυθεί η εκφραστική του ικανότητα (Τρίμη,

1996).

Τα θέματα, οι

διδακτικοί στόχοι καθώς και η μεθόδευση της διδασκαλίας καθορίζονται από τα
γενικά χαρακτηριστικά της κάθε ηλικίας,

αλλά και τα ειδικά κάθε μαθητll

χωριστά. Καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε ο μαθητllς να αποκτήσει εμπιστοσύνη
στις ικανότητες του. Βασικιι αρχή αποτελεί η άποψη ότι « η πορεία προς το

αποτέλεσμα, είναι το ίδιο σημαντική όσο και το ίδιο το αποτέλεσμα »(Τρίμη
1992α

:29).

Σκοπός είναι το παιδί να έρθει σε επαφιι με τα εικαστικά στοιχεία και

να τα χρησιμοποιήσει, να καταΚΤΙ1σει τους κώδικες επικοινωνίας της τέχνης, να
ενεργοποιηθεί μέσα από τη θεματική, το υλικό μέσο και την τεχνική, να μάθει να

χρησιμοποιεί τα χέρια του, τα εργαλεία και τα υλικά του, να είναι σε θέση να
εκφραστεί με το δικό του τρόπο, όπως αυτό μπορεί, έτσι ώστε καθώς το έργο του

γίνεται αποδεκτό να αΠOKτllσει σιγουριά και αυτοπεποίθηση, να νιώσει πως
μπορεί να δημ ιουργήσει, πως μπορεί να ανοίξει ορίζοντες, πως είναι ελεύθερο
(Παπαδοπούλου,

δημιουργούν

2004).

ένα

Οι

ευχάριστο

μορφές

και

διδασκαλίας

πλούσιο

σε

είναι

τέτοιες

ερεθίσματα

ώστε

να

περιβάλλον,

να

διευκολύνουν την ελεύθερη έκφραση και να μυούν το μαθητή στο σεβασμό της
άποψης του άλλου, να προωθούν τον πειραματισμό και την εξοικείωση σε βάθος

με τα διάφορα μέσα, να οδηγούνται οι μαθητές μόνοι τους στη λύση των
προβλημάτων

που

παρουσιάζονται κατά

τη

διάρκεια

των

δραστηριοτήτων.
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Δίνεται έμφαση στις εσωτερικές διεργασίες που συντελούν στη δημιουργία ενός
εικαστικού

αποτελέσματος

(Τρίμη,

Epstein

Η

2005).

προσέγγιση

είναι

παιδοκεντρική.

Το θεωρητικό υπόβαθρο αυτής της προσέγγισης απαρτίζεται από τις απόψεις
φιλοσόφων, γνωστικών επιστημόνων και παιδαγωγών όπως:

Dewey, Piaget,

Bruner, Vygotsky, GaIdner, Read, Lowenfeld, Eisner, Gaitskell, Kellog,
κ.α. Κατά τον

Piaget η

νόηση στην αΡΧΙ1 είναι πρακτική και αισθησιοκινηΤΙΚΙ1 και

εσωτερικεύεται σε

σκέψη

ισορροπία

της

μεταξύ

AlΊlheim

σιγά-σιγά.

συνεχούς

Αυτή

αποτελεί την

αφομοίωσης των

προσαρμογή, την

πραγμάτων

σε

καθαρή

ενεργητικότητα και της συναρμογής αυτών των αφομοιωμένων σχημάτων με τα
ίδια τα

αντικείμενα (Παπαδοπούλου,

Σύμφωνα

2004).

με

τον

η

Vygotsky

προσχολική εκπαίδευση δεν θα πρέπει να προσφέρει στο παιδί ούτε σχολικές ούτε
ακαδημαϊκές δεξιότητες. Θα πρέπει να του προσφέρει μια γενική ιδέα για τον
κόσμο της φύσης και της κοινωνίας (Τρίμη,

Gardner

Epstein 2005).

και όπως έχει δείξει η παιδαγωγική δουλειά του

Όπως σημειώνει ο

Reggio Emilia,

είναι

απαραίτητο να βρεθεί το παιδί νωρίς στην ανάπτυξη του σε συνθήκες και
περιβάλλοντα

που

προσφέρονται

μετασχηματισμούς

εκπαιδευτικής

(Τρίμη

πορείας

για

εξερευνΙ1σεις,
Η

19962:138).

πρέπει

να

είναι

η

ψυχή

εφευρέσεις

κάθε

ικανότητα

και

καλλιτεχνικής

χειρισμού,

χρήσης,

μετασχηματισμού των διαφόρων καλλιτεχνικών συμβολικών συστημάτων, να
σκέφτεται δηλαδή το παιδί μαζί και μέσα από τα καλλιτεχνικά υλικά

1988,

Τρίμη

1996).

(GaIdneI

Κατά την ενασχόληση με την τέχνη το παιδί μέσα από την

πράξη, τη χειρονομία που συνδέει μυαλό-ψυχή-χέρι, πλησιάζει τη λειτουργία της
Τέχνης οργανικά, «από μέσα». Η 'ανάγνωση' του έργου δε γίνεται με διδακτισμό.

Τα παιδιά παροτρύνονται να
προσωπικές

τους

απόψεις,

κάνουν

μαθαίνουν

παρατηρήσεις
να

και να

σκέφτονται

για

εκφράζουν
την

Τέχνη

τις
που

δημιουργούν και την Τέχνη που παρατηρούν πρώτιστα γύρω τους. Το παιδί
έρχεται

σε

επαφή

με

υπάρχοντα

καλλιτεχνικά

δημ ιουργήματα

όχι
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αποσπασματικά, πάντοτε όμως οργανικά ή επικουρικά με την παραγωγή και

δημιουργία του παιδιού, αλλά και σε συνδυασμό με άλλους γνωστικούς χώρους.
Ο τρόπος προσέγγισης της τέχνης από το παιδί εξαρτάται από την ηλικία του
παιδιού, το στάδιο ανάπτυξης του, το νοητικό του δυναμικό, την προσωπικότητα

του, τις ιδιαιτερότητες του, τις προηγούμενες εμπειρίες του, το κοινωνικο
πολιτισμικό και οικογενειακό του περιβάλλον Κ.Ο.Κ. ΤΟ παιδί ασχολείται με την
εξερεύνηση

έκφραση,

και την επίλυση προβλημάτων,

το

στοχασμό.

Η

εργασία

μπορεί

Καθοριστικό ρόλο παίζει η αλληλεπίδραση

εκπαιδευτικού
προμηθευτής,

είναι

πολλαπλός.

συνεργάτης,

να

είναι

την ελεύθερη

ατομική

μαθητή-εκπαιδευτικού.

Μπορεί

σύντροφος

την παρατ11ρηση,

στο

να

11

ομαδΙΚ11.

Ο ρόλος του

είναι

οργανωτ11ς,

σχεδιαστής,

παιχνίδι,

εμψυχωτής,

εμπνευστ11ς,

υποκινητής, βοηθός, συνοδοιπόρος στην ανακάλυψη Κ.Ο.Κ. Ο δάσκαλος κινείται
ευέλικτα,

σέβεται

την

προσωπικότητα

του

παιδιού,

δημιουργεί

ερεθίσματα,

εκμεταλλεύεται καταστάσεις και δημ ιουργεί τις προϋποθέσεις για την αβίαστη
έκφραση,

τη

δημ ιουργικότητα,

την

εφευρετικότητα

και το

μάθησης, πρόσληψης και αντίληψης του περιβάλλοντος.
απλοποιεί

τη

δη μ ιουργΙΚ11

διαδικασία

περιορίζοντας

τη

βιωματικό

τρόπο

Ο εκπαιδευτικός

δεν

σε προκαθορισμένα

βήματα και προδιαγεγραμμένο εξ αρχής το αποτέλεσμα-προιόν, αλλά διατηρεί το
πρόγραμμα

ευέλικτο

ακόμη

αποκλίσεις

και

και εκτιμά τις διαφορετικές
στη

δουλειά

των

προσεγγίσεις

εκπαιδευομένων.

Ο

και λύσεις ή
εκπαιδευτικός

ενθαρρύνει χωρίς να παρεμβαίνει, παρακολουθεί, κρίνει και βοηθάει μόνο όταν

χρειάζεται.
σεβασμό

Ενισχύει τις αυθόρμητες εκδηλώσεις,
στην άποψη

του άλλου,

τ11ν ανταλλαγή

επιδιώκει τη συγκίνηση

του

απόψεων, το
μαθητή,

την

έμπνευση του, την ενεργοποίηση του, την απαλλαγή από το άγχος του τελικού

αποτελέσματος, γιατί δεν τον ενδιαφέρει μόνο η παραγωγή έργου αλλά κυρίως η
πορεία

που

ακολουθήθηκε

προς

το

τελικό

προιόν.

Η

αλληλεπίδραση

του

εκπαιδευτικού και η ανά πάσα στιγμή ετοιμότητα για αποδΟΧ11 και αξιοποίηση
των ερεθισμάτων που προέρχονται από τους μαθητές, κρίνεται σημαντική. Τέλος
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ο χρόνος που δίνεται από τον εκπαιδευτικό στα παιδιά είναι άφθονος (Τρίμη

2004).
Τα τέσσερα στάδια της εξέλιξης των εικαστικών δημιουργιών σύμφωνα με την
Τρίμη

(1996)

και τον Μαγουλιώτη

(2002,

σελ

46)

ορίζονται ως εξής:

α. Προκαταρκτικό στάδιο: πρόκειται για το εισαγωγικό στάδιο γνωριμίας του
υλικού, το ερέθισμα της δημιουργίας.

β. Στάδιο Εμπλουτισμού:

Στο

στάδιο

αυτό ο

δημιουργός προσπαθεί να

εμπλουτίσει με νέα ερεθίσματα το υπάρχον υλικό και να το ενισχύσει με νέο
εποπτικό υλικό.

γ. Στάδιο Παραγωγής έργου: Στο στάδιο αυτό το παιδί μπορεί μόνο του ή σε

συνεργασία με άλλα παιδιά χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο υλικό και υλοποιεί τις
ιδέες του.

δ. Στάδιο Διαλογισμού
αποτελεί ο

στοχασμός

-

στοχασμού: Το στάδιο αυτό θεωρείται βασικό γιατί το
διαλογισμός των παιδιών για το

αποτέλεσμα

που

παράχθηκε, αλλά και για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την αρχή μέχρι το
τέλος.

Σύμφωνα με τον Μαγουλιώτη

(2002,

σελ.47) μια καλλιτεχνική δημιουργία μπορεί

να διανύσει τρία στάδια επεξεργασίας, της σύλληψης της ιδέας, της εκτέλεσης

της ιδέας και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

1.

Στάδιο σύλληψης της ιδέας. Αρχίζει από τη στιγμή που ο καλλιτέχνης
συλλαμβάνει κάποια ιδέα ή το θέμα, ή εντοπίζει μια οπτική εικόνα ή
σχηματίζει μια φανταστική εικόνα. Αυτό συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο ο

οποίος

σχηματίζει

ιδέες για

ότι βλέπει

και τείνει και

ερμηνεύει τα

φαινόμενα προκαταβολικά, πριν τα γνωρίσει πειραματικά. Μπορεί να είναι
μια τάση αυθόρμητη. Μια προσυλληφθείσα ιδέα είναι πάντοτε η πρώτη

25

παρόρμηση του ερευνητικού πνεύματος (ΒeιπaΓd,

1970).

Το στάδιο της

σύλληψης της ιδέας είναι κύριο σημείο, το έναυσμα το οποίο διεγείρει τη

δημιουργικότητα του καλλιτέχνη και τον ωθεί στην υλοποίηση. Το στάδιο
μεθόδευσης της ιδέας μπορεί να παρακαμφθεί και από το στάδιο της
σύλληψης της ιδέας να μπούμε στο στάδιο εκτέλεσης, όταν έχουμε λίγα

υλικά

11.

11

όταν η ιδέα μας καθορίζει από την αρχή τα χαρακτηριστικά της.

Στάδιο εκτέλεσης της ιδέας. Αφού επεξεργαστΊικαμε το περιεχόμενο της
ιδέας, εισερχόμαστε στη φάση της υλοποίησης ή εκτέλεσης ή ερμηνείας ή
έκφρασης

της

καλλιτέχνης

καλλιτεχνικής

αποθέτει

δημιουργίας

τις γνώσεις,

την

της.

Στο

εμπειρία,

το

στάδιο

αυτό

συναίσθημα,

ο

την

προσδοκία και υλοποιεί την ιδέα με τα υλικά και τα μέσα που διαθέτει.
Επίσης η ιδέα της εικαστικής δημιουργίας μπορεί να εμφανιστεί στο στάδιο
παραγωγής,

για παράδειγμα

όταν

ο δημιουργός

ανακαλύπτει

τις αξίες

κάποιου υλικού, γι' αυτό επιδίδεται σε αυτές και όχι όπως προγραμμάτισε
αρχικά.

11l.

Στάδιο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Μετά το τέλος των εικαστικών
δημιουργιών αξιολογούμε τα προϊόντα μας.

Τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Τέχνη είναι πολλά και ποικίλα.

Υπάρχει ένας προβληματισμός σχετικά με το ποια υλικά δίνουμε πρώτα στο
παιδί, πόσα καθώς και πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται. Τα υλικά θα πρέπει να
ταιριάζουν

με

το

εξελικτικό

επίπεδο

των

παιδιών

και να

εκφραστικές τους ανάγκες. Όπως υποστηρίζει ο AIΠheilll

καλύπτουν τις

(1974),

τα υλικά θα

πρέπει να επιλέγονται και να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να
κεντρίζουν το ενδιαφέρον του μαθητή να εργαστεί σε έργα εικαστικής οργάνωσης
σύμφωνα με το προσωπικό του επίπεδο αντίληψης καθώς και να του δίνουν τη

δυνατότητα να το κάνει (Τρίμη,

Epstein 2005).

Προτείνονται πραγματικά υλικά
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από το φυσικό ή βιομηχανικό περιβάλλον ώστε να αποκτήσουν επίγνωση των

ι

)

αισθητικών ιδΙΟτ11των των υλικών. Προτιμάται η συνθετότητα στα υλικά, ώστε να
έχουν

χρώμα,

βάρος,

υφ11,

πλαστικότητα,

πυκνότητα

Κ.Ο.Κ.

Η

δυνατότητα

μετασχηματισμού των υλικών κρίνεται σημανΤΙΚ11. Η αλλαγ11 του υλικού από τη
μια φυσΙΚ11 κατάσταση στην άλλη οδηγεί στην επίγνωση ότι τα υλικά έχουν

ιδιότητες που τα κάνουν να ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Η ποσότητα στα υλικά δεν
ενδείκνυται. Η διαρκής εισαγωγ11

11

εναλλαγή καλλιτεχνικών υλικών μπορεί να

παρεμποδίζει την επαρκή κατάκτηση του υλικού εκ μέρους του παιδιού σε τέτοιο
σημείο,

ώστε

το

παιδί

να

είναι

σε

θέση

να

εκφράζει

τα

προσωπικά

του

συναισθήματα, τις αντιδράσεις του απέναντι στις αισθητηριακές λειτουργίες του
υλικού καθώς και τις διανοητικές του έννοιες αναφορικά με το περιβάλλον του

(Lowenfe1d & Brittain 1987

και Τρίμη,

Epstein 2005).

Τα παιδιά χρειάζονται

χρόνο για να εξερευνήσουν το κάθε μέσο εις βάθος και να ανακαλύψουν ποια
μέσα τα ικανοποιούν περισσότερο. Δυστυχώς η πλειονότητα των καλλιτεχνικών

προγραμμάτων στα προσχολικά περιβάλλοντα δίνει έμφαση στο εύρος παρά στο
βάθος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2.1.

2:

Μειονότητα

Ορισμός μειονότητας

Η λέξη μειονότητα

ανήλικος,

(minority)

ανώριμος,

προέρχεται από το λατινικό

αυτός

που

βρίσκεται

σε

rninor

μειονεκτική

που σημαίνει

θέση.

Στη

βιβλιογραφία γίνονται πολλές απόπειρες ορισμού της έwοιας της μειονότητας.
Κατά τον Μπαμπινιώτη, μειονότητα είναι ομάδα ανθρώπων, που συνδέονται

μεταξύ τους, ως προς την καταγωγΙ1, τα πιστεύω ή την συμπεριφορά, αλλά
διαφοροποιούνται, ως προς τα ίδια χαρακτηριστικά από το ευρύτερο σύνολο
στο

οποίο

ανήκουν:

Σύμφωνα
α.
β.

με

Πλήθος

το

λεξικό

του

μικρότερο

Πολιτιστικά, εθνολογικά ή

κόλπους

γ.

εθνική/γλωσσική/θρησκευτική/κοινωνική/αναφομείωτη.

Παπύρου,

από

το

μειονότητα»,

μισό

ενός

είναι:
συνόλου

φυλετικά ευδιάκριτη ομάδα, που ζει στους

μιας

«ΕθνικιΊ

μειονότητα

ευρύτερης

είναι

σύνολο

ατόμων

κοινωνίας.

ξένης

εθνικότητος,

που

αποτελούν μικρό ποσοστό του πληθυσμού μιας χώρας ή επικράτειας.

Επίσης όπως ορίζει ο

Dworkin R.(1975)

ο οποίος υπογράφει και τη θεωρία του

των δικαιωμάτων, τρεις διαστάσεις δίνονται στον ορισμό της μειονότητας:

•

Κοινή ταυτότητα μελών ομάδας

•

Ομαδική συνείδηση

•

Διαφοροποιημένη

κοινωνική

ισχύ

στη

σχέση

κυρίαρχου

κυριαρχούμενου

Ωστόσο, κλασσικός θεωρείται ο ορισμός που έχει δοθεί από τον

(2015,

L. Wirth

σελ.3) σύμφωνα με τον οποίο:
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«Μειονότητα χαρακτηρίζεται ομάδα ανθρώπων που εξ αιτίας των φυσικών

11

πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους φέρονται να έχουν διαχωριστεί από τους
άλλους ανθρώπους στη κοινωνία που διαβιούν, αντιμετωπιζόμενοι κατά τρόπο

διάφορο και άνισο που για αυτούς τους λόγους θεωρούν πως είναι αντικείμενα
συλλογικής

διάκρισης.

Η

ύπαρξη

μιας

μειονότητας

σε

μια

κοινωνία

συνεπάγεται την ύπαρξη μιας κυρίαρχης ομάδας που απολαμβάνει ανώτερο
κοινωνικό
'ί

στάτους

και

περισσότερα

προνόμια.

Η

θέση

μιας

ομάδας

ως

μειονότητας συνεπάγεται τον αποκλεισμό της από την ολική συμμετοχή στη
ζωή της κοινωνίας» (Στώικου,

Ορφανά κος,

2015).

')

Ο ΟΗΕ αποφάσισε να προβεί σε μία μελέτη της θέσης των μειoνoτl1των στον
κόσμο, σύμφωνα με την οποία η μειονότητα περιλαμβάνει μόνο εκείνες τις μη

κυρίαρχες

ομάδες

ενός

πληθυσμού,

οι

οποίες

έχουν

και

επιθυμούν

να

διατηρήσουν εθνικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές παραδόσεις και κάνει λόγο για
σεβασμό των νόμων του φιλοξενούντος κράτους από πλευράς της μειονότητας.
Ίσως ο ΟΗΕ, με τη μνεία αυτή, ήθελε να αποφύγει το κακό προηγούμενο
παράδειγμα
γειτονικών

της

ΚτΕ,

κρατών

όπου

με

δημιουργήσουν ζώνες

πολλά

σκοπό

επιρροής

να

κράτη

χρησιμοποίησαν

επεκτείνουν

(Διβάνη,

1995).

τα

Από

σύνορά

το

μειονότητες
τους

1979

ή

και

να

μετά

προτείνονται αρκετοί ορισμοί σε εκθέσεις προς την Υποεπιτροπή (έκθεση

Capotorti,

«ομάδα αριθμητικά υποδεέστερη του υπολοίπου πληθυσμού ενός

κράτους, σε μη κυρίαρχη θέση, της οποίας τα μέλη, όντας πολίτες αυτού του
κράτους,

έχουν

εθνικά,

θρησκευτικά

ή

γλωσσικά

χαρακτηριστικά

που

διαφέρουν από εκείνα του υπόλοιπου πληθυσμού και επιδεικνύουν, έστω
έμμεσα,

ένα αίσθημα αλληλεγγύης, προς το

σκοπό της

διατήρησης του

πολιτισμού, των παραδόσεων, της θρησκείας ή της γλώσσας τους). Ο ορισμός
του

Capotorti (1977, Francesco CapotoIti, Special RappoIteuI of the United

Nations Sub-COlnmission
Minorities),

οη

PIevention of Discrimination and Protection of

βασισμένος εν μέρει στη μεσοπολεμική νομολογία του Διεθνούς
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Δικαστηρίου, έχει εδραιωθεί στη διεθV11 θεωρία, μαζί με το θεμελιώδες αξίωμα
του διεθνούς δικαίου ότι η ύπαρξη μιας μειονότητας είναι ένα πραγματικό
ζ11τημα

(<<a qllestion of fact»)

και δεν εξαρτάται από την

de iure

του εκάστοτε ενδιαφερόμενου κράτους (Στώικου, Ορφανάκος,

αναγνώριση

2015).

Η ΚοινοβουλευΤΙΚ11 Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στο άρθρο1

(1993)

.,,

της πρότασης

Ανθρώπου ορίζει:

για την ΕυρωπαϊΚΙ1 Σύμβαση των Δικαιωμάτων του

«Για τους σκοπούς της σύμβασης η

έκφραση "εθνική

μειονότητα" αναφέρεται σε μία ομάδα ατόμων σε ένα κράτος που:

•

κατοικούν στο έδαφος αυτού του κράτους και είναι πολίτες του

•

διατηρούν μακροχρόνιους,

ισχυρούς και διαρκείς δεσμούς με

αυτό το κράτος

•

παρουσιάζουν ξεχωριστά εθνικά, πολιτιστικά,

θρησκευτικά

11

γλωσσικά χαρακτηριστικά

•

είναι

αριθμητικά

επαρκείς

προς

αντιπροσώπευση,

αν

λιγότεροι από τον υπόλοιπο πληθυσμό αυτού του κράτους

11

και
μίας

περιοχής αυτού του κράτους

•

έχουν ως κίνητρο ένα ενδιαφέρον να διατηρήσουν μαζί εκείνο το
οποίο συνιστά την κοινή τους ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένης
της κουλτούρας, των παραδόσεων, της θρησκείας ή της γλώσσας
τους» (Χατζηκωνσταντίνου,

Οι πρώτες

μειονότητες που

θρησκευτικές.

Μέχρι

το

1982).

απασχόλησαν τη

1815,

οι

διάφορες

διεθνή

κοινότητα ήταν

διεθνείς

συμφωνίες

οι

που

αναφέρονταν στην προστασία πληθυσμιακών ομάδων είχαν ως αποκλειστικό
αντικείμενο τα ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας. Εκείνη τη χρονιά, στο

συνέδριο της Βιέννης, δίνεται η πρώτη εγγύηση σε εθνική μειονότητα. Το

30

Συνέδριο της Βιέwης

(1815)

επικυρώνει την μετάβαση από την προστασία της

θρησκευτικής διαφοράς στην εθνΙΚΙ1 μειονοτικοποίηση (Χριστόπουλος,
Το

1830

2001).

με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου η Ελλάδα ανεξαρτητοποιείται και

αναλαμβάνει

την

προστασία

των

θρησκευτικών

μουσουλμάνων, καθώς και η ΣυνθΙ1κη του Βερολίνου

δικαιωμάτων

(1878),

των

που υποχρεώνει

την ΥψηλΙ1 Πύλη να σεβαστεί τα δικαιώματα των χριστιανών που διαβιούν
στην επικράτειά της.

Το

1920

η δημιουργία της Κοινωνίας των Εθνών εξασφαλίζει την προστασία

των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Η δράση της Κοινωνίας των Εθνών
.)

υπονομεύθηκε

από

τα

κράτη

-

μέλη

της,

τα

οποία

αποδεχτούν ένα όργανο διεθνούς δικαιοδοσίας (Διβάνη,

Σημαντική

είναι η

μέριμνα προστασίας του

δυσκολεύτηκαν

να

1995).

γλωσσικού

δικαιώματος,

της

ανεμπόδιστης δηλαδή χρήσης των μειονοτικών γλωσσών που ομιλούνται στην
εκάστοτε περιφέρεια.

Από τα μη δεσμευτικά κείμενα που διατυπώνουν γλωσσικά δικαιώματα και
επηρεάζουν τις εξελίξεις σχετικά με τις μειονοτικές γλώσσες στην Ευρώπη,
σημαντικότερα είναι:

Το

Καταληκτικό

κείμενο

της Κοπεγχάγης του

1990

(Διάσκεψη για την

Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη), όπου για πρώτη φορά παραθέτει

κατάλογο των υποχρεώσεων των κρατών απέναντι στη γλωσσική μειονΟΤΙΚΙ1
ετερότητα.

Το Κείμενο του Ελσίνκι του

1992

(ΔΑΣΕ), όπου θεσμοθετείται η Ύπατη

Αρμοστεία για τις Εθνικές Μειονότητες, με κύριο έργο την πληροφόρηση και
έγκαιρη πρόληψη πιθανών συγκρούσεων.

Οι Συστάσεις

1177 (1992), 1201 (1993), 1255 (1995)

της ΚοινοβουλευΤΙΚ11ς

Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης -μεταξύ άλλων- συνέβαλαν στην
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υιοθέτηση του Χάρτη και της Σύμβασης-πλαισίου για την προστασία των
μειονοτήτων.

Η ΔιαΚ11ρυξη της Γενικής Συνέλευσης του σΗ.Ε. του
των

προσώπων

που

ανΙ1κουν

μειονότητες (Τσιτσελίκης,

σε

εθνικές,

1992

για τα δικαιώματα

θρησκευτικές

και

γλωσσικές

2001).

2.2.Φυλετική σύνθεση Μειονότητας της Θράκης.

.,
'

Ι;

Η

ύπαρξη

της

μειονοτικής

ετερότητας

παρουσιάζει

μια

σχετικά

μεγάλη

ποικιλία ως προς τη σύσταση της ταυτότητας των πληθυσμιακών ομάδων και
τη διατήρηση των διακριτών χαρακτηριστικών, όπως η γλώσσα

11

η θρησκεία

στο ελληνικό εθνικό κράτος. Η αντιμετώπιση των μειονοτήτων στη χώρα έχει

περάσει από ετερόκλητες ιστορικές και πολιτικές φάσεις που σχετίζονται με τις
ευρύτερες

στρατηγικές

ανάπτυξης

του

ελληνικού

κοινωνικο-οικονομικού

σχηματισμού και ενσωμάτωσης του ελληνικού έθνους.

Οι

μουσουλμάνοι

της

Δυτικής

Θράκης

χαρακτηρίζονται

επίσης

από

μία

ετερογένεια ως προς την καταγωγ11 τους κι έτσι έχουμε τους Τουρκογενείς,
τους Πομάκους και τους Αθίγγανους.

Με βάση την απογραφή του

μουσουλμανική μειονότητα αποτελεί το

33%

πληθυσμού της Θράκης

(338.000

6,6%

115.000)

η

του συνολικού

κάτοικοι), με διαφοροποιημένα, κατά νομό,

ποσοστά. Στον Ν. Ξάνθης αποτελεί το
στον Ν. Έβρου το

(περίπου

1991,

47,2%,

στον Ν. Ροδόπης το

59,6%

και

του τοπικού πληθυσμού.

Η τριπλής προελεύσεως φυλετική σύνθεση της μειονότητας σε ποσοστά έχει ως

εξής: Τουρκογενείς, αποτελούν το

47,37%,

Πομάκοιτο 31,58% και

Αθίγγανοι το

21,05%

των μουσουλμάνων της Θράκης.
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2.2.1 Τουρκογενείς
Η

εθνοτική

τους

καταγωγή

παραμένει

αδιευκρίνιστη,

καθώς,

ναι

μεν

θεωρούνται απόγονοι των Τούρκων που εγκαταστάθηκαν στη Θράκη με την
ΟθωμανΗΟΙ

αυτοκρατορία,

ωστόσο

το

γεγονός του

εποικισμού

Ανατολή διαφόρων ομάδων οδηγούν αρκετούς μελετητές στη

από

την

διατύπωση

διαφορετικών απόψεων για την προέλευσή τους. Ζουν κυρίως στις πόλεις

Ξάνθη

και Κομοτηνή και στις πεδινές περιοχές των νομών Ξάνθης και

Ροδόπης.

'"

Ασχολούνται με τη γεωργία, έχοντας στη

κατοχή τους αγροτεμάχια στις

πλούσιες περιοχές των νομών Ροδόπης και Ξάνθης και λιγότερο με το εμπόριο
και τη βιοτεχνία. Η γλώσσα που μιλούν σήμερα είναι η τουρκική η οποία
«χαρακτηρίζεται από

κάποιους

ορισμένες

ιδιαιτερότητες

ελληνικές

λέξεις»

προσήλωσή

τους

(Παναγιωτίδης,

στη

(Σελλά,
στην

αρχαϊσμούς

κλίση

Μάζη,

ισλαμική

των

2001).
πίστη

στο

λεξιλόγιο

ρημάτων

και

στις

διαθέτει

περιέχει

Χαρακτηριστικό
και

της,

τους

τουρκικές

αρκετές

είναι

η

παραδόσεις

1996).

2.2.2Πο μάκο Ι

Η

καταγωγή

των Πομάκων,

της παλαιότερης

μουσουλμανικής εθνοτικής

"

ομάδας, είναι ακαθόριστη. Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι είναι υπολείμματα
Τουρκομάνων επιδρομέων, που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή από τις αρχές

της βυζαντινής εποχής. Οι Βούλγαροι υποστηρίζουν ότι είναι εξισλαμισμένοι
ομοεθνείς τους. Το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για αυτόχθονα πληθυσμό
του ορεινού

Αγριάνες,

όγκου της Ροδόπης, που

λαό

απολίτιστο,

αλλά

έχει τις ρίζες του στους αρχαίους

πολεμικότατο,

τον

οποίο

αναφέρουν

Ηρόδοτος, ο Θουκυδίδης, ο Πολύβιος και ο Στράβων (Πασχαλίδου,

1992).

ο
Οι
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Πομάκοι εξισλαμίσθηκαν κατά την μακρά περίοδο της οθωμανΙΚΊΊς κυριαρχίας
και με την πάροδο των αιώνων ιδιοποιήθηκαν στοιχεία της βουλγαρικής,
αρχικά και της τουΡΚΙΚΊΊς, αργότερα, γλώσσας, σε ένα μικτό προφορικό

γλωσσικό ιδίωμα.
Οι Βούλγαροι αποκαλούσαν τους Πομάκους «πομαγκάστ» δηλαδΊΊ βοηθούς,
υποτελείς, βασανισμένους, δούλους, χωρίς δΙΚΊΊ τους ατομική και συλλογΙΚ11

οντότητα. Κατά μία ελληνΙΚΊΊ εκδοχή, προέρχεται από το αρχαιοελληνικό
ιππόμαχος (Αθανασιάδης, 1981). Ήταν αυτοί που απάρτιζαν το φοβερό ιππικό
του Μ. Αλεξάνδρου. Κατά μία άλλη ελληνική ερμηνεία, η λέξη προέρχεται από
το ελληνικό Πομάξ (πότης) εξαιτίας της παλιάς συνήθειας των Θρακών να
πίνουν

πολύ(Γονατάς,

προσβλητική

1985).

και υβριστική

Οι

ίδιοι

ονομασία

όμως

και

οι

Πομάκοι

θέλουν

να

τη

θεωρούν

αυτοαποκαλούνται

«Αχριάν», δηλαδΊΊ «Αγριάνες». Σύμφωνα με τις έρευνες των εθνολόγων, οι
Πομάκοι είναι απόγονοι των αρχαίων Θρακών. Την άποψη, ότι δηλαδή οι

Πομάκοι κατάγονται από την αρχαία ελληνΙΚΊΊ φυλή, παρουσίασαν και το
στον

ΟΗΕ

και

στους

Αμερικανούς

οι

ίδιοι

οι

Πομάκοι

1946

(Ελλάδας

και

Βουλγαρίας) και ζήτησαν σαν Έλληνες να ενταχθούν με τους Έλληνες στην
Ελλάδα.

Η γλώσσα των

Πομάκων

είναι ομιλούμενη,

αλλά

μη

γραφόμενη.

Στην

ανατολική περιοχή της Δυτικής Θράκης έχει επηρεασθεί από την τουρκική

γλώσσα, ενώ αντίθετα στο δυτικό τμήμα της από τη βουλγαρική. Πάμπολλες
είναι οι ελληνικές λέξεις

-

και μάλιστα οι αρχαιοπρεπείς, γεγονός που ενισχύει

')

την άποψη για την αρχαία καταγωγή των Πομάκων και τη συγγένειά τους με

τους

Έλληνες.

Το

1954

η

ελληνική

Κυβέρνηση

υποχρέωσε

όλα

τα

μουσουλμανικά σχολεία να ονομάζονται τουρκικά για να πετύχει διάκριση από
τα αντίστοιχα μουσουλμανικά της Βουλγαρίας.
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Το

1955

δόθηκε εντολή

στον επιθεωρητή

μουσουλμανικών σχολείων να

οργανώσει συνέδρια Πομάκων δασκάλων για την εισαγωγΙ1 του λατινικού

αλφαβήτου,

δηλαδή

της τουΡΚΙΚ11ς γλώσσας αφού

οι Νεότουρκοι έχουν

υΙOθετllσει το λατινικό αλφάβητο. Η εισαγωγή του λατινικού αλφάβητου και
της τουΡΚΙΚ11ς γλώσσας στα σχολεία των Πομάκων ολοκληρώθηκε το
(Παναγιωτίδης,

Το

1995,

κυβέρνηση

1997).

βάσει τουρκοελληνικής συμφωνίας διετάχθη
ο

1973

επιθεωρητής

μουσουλμανικών

από την ελληνΙΚΙ1

σχολείων

Δυτ.

Θράκης

και

συγκάλεσε τοπικά συνέδρια Πομάκων δασκάλων με σκοπό να τους συστήσει
όπως

εγκαταλείψουν

την

αραβική

(παλαιοτουρκική)

χρησιμοποιούν τη λατινική. Επίσης, το Σεπτέμβριο

1973,

γραφή

και

να

επισκέφθηκε τη Δυτ.

Θράκη ο τότε πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, Γκιουρούν, με αποτέλεσμα
την επιβολή της λατινικής γραφής στους μωαμεθανούς Πομάκους.

2.2.3Αθίγγανοι

Η τρίτη ομάδα της μειονότητας είναι οι Αθίγγανοι, οι οποίοι παρέμειναν στη
Δυτική Θράκη ως το

1923

και συμπεριελήφθησαν

στους μη

ανταλλάξιμους

μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Η καταγωγή των Αθιγγάνων ανάγεται στην Ινδία
και

"

η

μετανάστευσή

τους

άρχισε

γύρω

στο

1000

μ.Χ.

περνώντας από

Αφγανιστάν, την Περσία, την Αρμενία και τllν Τουρκία. (Ζεγκίνης,

το

1994,

σελ.47).
"Ι

Η διεθνής ονομασία των Αθίγγανων στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες περιοχές
του κόσμου, είναι Ρωμ

(Rom).

Πέραν της γενικής αυτής ονομασίας για τον

χαρακτηρισμό των Αθίγγανων, οι διάφοροι λαοί χρησιμοποιούν και άλλες

ονομασίες.

Στην

Ελλάδα

ελάχιστα

αποκαλούνται

Ρώμηδες

(Ρωμ)

και

περισσότερο "Αθίγγανοι", "Τσιγγάνοι", "Γύφτοι" (Αιγύπτιοι) και "Κατσίβελοι".
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Προκειμένου δε να τους διαχωρίσουμε ως προς το ΘΡ11σκευμά τους, τους μεν
χριστιανούς τους αποκαλούμε απλά Αθιγγάνους
μουσουλμάνους

"Γύφτους"

και ορισμένους

Λόγω ακριβώς των πολλών ονομασιών,
χαρακτηρισμό

των

ΑΘίγγανων

της

"Ρωμηόγυφτους",

11

από

αυτούς

"Τουρκόγυφτους".

οι οποίες χρησιμοποιούνται
χώρας,

αλλά

τους δε

και

λόγω

για τον
ειδικών

χαρακτηριστικών που παρατηρούνται σε μια συγκεκριμένη αΘιγγάνικη ομάδα,
που τελικά τη διακρίνουν από την υπόλοιπη αΘιγγάνικη κοινωνία, ορισμένοι

.

"

Έλληνες συγγραφείς διατύπωσαν την άποψη ότι Τσιγγάνοι και Γύφτοι δεν
αποτελούν

τον ίδιο λαό,

αλλά δύο

παρόλο που έχει μια αληΘοφάνεια,
αποδεικνύουν
(Ζεγκίνης,

Η

λέξη

φυλετική

διαφορά

διαφορετικούς

λαούς.

Η άποψη

αυτή,

δεν μπορεί να στηριχΘεί σε στοιχεία που
μεταξύ

των

δύο

πληΘυσμιακών

ομάδων

1994).
Τσιγγάνος

είναι

καΘαρά

Ελληνική.

Προέρχεται

από

τη

λέξη

Ατσίγγανος, η οποία με τη σειρά της σχετίζεται ετυμολογικά, με τη λέξη

ΑΘίγγανος, αν δεν είναι ίδιες, που ήταν αίρεση, συγκεκριμένα η μανιχαϊστική,
και που τα μέλη της μετοίκισαν από τη Φρυγία προς το Βυζάντιο τους πρώτους
Χριστιανικούς αιώνες. Η λέξη ΑΘίγγανος προέρχεται από το στερητικό -α- και
το ρήμα «Θιγγάνω», που σημαίνει θίγω, δηλαδή «αυτοί που δεν θέλουν κανείς

να τους θίγει», που βέβαια υπέστησαν πολλές διώξεις επί Βυζαντινών και που ο

Ιουστινιανός επέβαλε την ποινή του Θανάτου σε όσους δεν εγκατέλειπαν (την
λέξη αΘίγγανος).

Οι Ρωμά, Τσιγγάνοι, Γύφτοι, Κατσίβελοι, της περιοχής είναι η πιο ολιγάριΘμη
'Ι

από

τις

τρεις

μουσουλμανικές

συμπεριλαμβάνονται στη

συνΘήκη

μειονότητες
της

Λοζάνης

της

Θράκης

(Κανακίδου,

2004).

που
Οι

κυριότεροι οικισμοί όπου ζουν, είναι η Ορεστιάδα, το Διδυμότειχο, η Αγριάνη,
η Αλεξανδρούπολη, οι Σάπες, ο Άρατος, η Κομοτηνή, η Ξάνθη, το Εύλαλο.
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Η οργάνωση των αθίγγανων σε οικισμούς ενέχει μια εσωτερική διαφοροποίηση
ως προς τη μορφ11 οργάνωσης και το σύστημα αξιών που υιοθετείται, καθώς

και σε ότι αφορά πολιτιστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της κοινότητας.
Αυτό το γεγονός ωθεί σε μια συμβαΤΙΚΙ1 θεώρηση των αθίγγανων της Θράκης

ως «ομάδα» (Τρουμπέτα,

2002).

Η πολιτική όμως της Τουρκίας απέναντι στους Αθίγγανους της ΔυΤΙΚΙ1ς
Θράκης

είναι

να

τους

φέρει

πιο

κοντά

στους

τουρκικής

καταγωγής

πληθυσμούς, με αποτέλεσμα την προσέγγιση των δύο εθνοτικών ομάδων και
την υιοθέτηση της τουρκικής γλώσσας (Καρατζόλα,

2001).

Η πολυφυλετική μουσουλμανική κοινότητα αποτελούμενη από τουρκικής
καταγωγής

πληθυσμούς,

Πομάκους

και

Αθίγγανους,

διατηρεί

αρμονικές

σχέσεις με τους Έλληνες κατοίκους της περιοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3:

Εκπαίδευση στη μειονότητα

3.1.Μοντελα εκπαίδευσης παιδιών μειονοτήτων

Η διαπολιτισμική αγωγή αποτελεί το μοντέλο εκπαιδευτικής πολΙΤΙΚ11ς στην
προσπάθεια

αντιμετώπισης

των

προβλημάτων

που

δημιουργούνται

στις

σύγχρονες κοινωνίες από τη συνύπαρξη διαφόρων εθνοπολιτικών ομάδων.

3.1.1.Μοντέλο αφομοίωσης

Το πρώτο μοντέλο που εμφανίζεται ιστορικά στα εθνικά κράτη είναι εκείνο της

αφομοίωσης

(Κεσίδου,

2008,

σελ.

21-36).

Σύμφωνα με το μοντέλο της

αφομοίωσης, ο μόνος τρόπος, προκειμένου να γίνει κάποιος αποδεκτός από την

κυρίαρχη ομάδα και να μπορεί να λειτουργεί σε αυτήν ισότιμα με το γηγενή
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πληθυσμό,

είναι να θέσει στο περιθώριο τη

μητρική

του γλώσσα και τον

πολιτισμό της χώρας καταγωγής του. Στόχος είναι να ταυτιστεί απόλυτα με τα
χαρακτηριστικά της κυρίαρχης ομάδας. Η τελευταία θεωρεί την ύπαρξη των
παιδιών των μειονοτήτων ως παιδαγωγικό πρόβλημα. Σύμφωνα με αυτήν την
ΟΠΤΙΚ11 πρόκειται για «ελλειμματικούς» μαθητές, οι οποίοι δεν γνωρίζουν καθόλου

11

δεν γνωρίζουν καλά την κυρίαρχη γλώσσα του σχολείου και κατά συνέπεια

αποτελούν

μια

προβλ11ματος,

προβληματική

σύμφωνα

παραφωνία

μέσα

με αυτήν την οπτική,

σε

αυτό.

Η

επίλυση

μπορεί να δοθεί μόνο

του

με τη

γρήγορη εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, η οποία θα οδηγήσει και

στη γρ11γορη αφομοίωση των μαθητών αυτών στην κυρίαρχη τάξη πραγμάτων.
Γενικά, η χώρα υποδοχής θεωρεί υποχρέωσή της να παρέχει βοήθεια σε όλους να
γίνονται ανταγωνιστικοί στην κυρίαρχη γλώσσα και τον πολιτισμό. Υπό αυτήν
την έννοια η παρουσία

πολιτισμικά

διαφορετικών

μαθητών

στα σχολεία

δεν

επιφέρει καμία αλλαγή στο κυρίαρχο αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο παραμένει
πεισματικά μονοπολιτισμικό. Κατά συνέπεια, οι μαθητές είναι εκείνοι, οι οποίοι

θα πρέπει να προσαρμοστούν

στα δεδομένα του σχολείου και όχι το σχολείο

εκείνο που θα προσαρμοστεί στις ανάγκες των μαθητών. Σε κάθε περίπτωση, το
αφομοιωτικό μοντέλο είναι εκείνο που συνδέεται με την απώλεια των μειονοτικών
πολιτισμών και των μητρικών γλωσσών. Πρόκειται για ένα καθαρά εθνοκεντρικό

μοντέλο, στο πλαίσιο του οποίου τα παιδιά της κυρίαρχης ομάδας μαθαίνουν να
αγνοούν άλλους πολιτισμούς και αναπτύσσουν

καθετί το διαφορετικό.

στερεότυπα και καχυποψία για

Στο ίδιο πλαίσιο τα παιδιά των μειονοτικών

ομάδων

οδηγούνται σε συμπεριφορές, όπως παθητικότητα και δουλικότητα ή εναλλακτικά
σε αμυντική και άκρως επιθετική συμπεριφορά (Μάρκου,

1996,

Γεωργογιάννης,

1997).
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3.1.2.

Μοντέλο ενσωμάτωσης

Ως μετεξέλιξη του μοντέλου της αφομοίωmις θεωρείται εκείνο της ενσωμάτωσης.

Στο μοντέλο αυτό δεν κυριαρχεί η πλι1ρης αποκοπι1 από τις πολιτισμικές ρίζες,
καθώς οι υπάρχουσες παραδόσεις των μειονοτικών πολιτισμών μπορούν να

αποτελούν μέρος της νέας ταυτότητας που αναπτύσσουν οι μειονότητες στη χώρα
υποδοχι1ς. Το ίδιο συμβαίνει και με τις μητρικές γλώσσες, οι οποίες μπορούν να
διατηρηθούν.
"

Ωστόσο,

συνίσταται στο

το

γεγονός,

κρίσιμο
ότι τόσο

σημείο

σε

σχέση

με

αυτό

οι διάφορες εκφάνσεις των

το

μοντέλο

μειονοτικών

πολιτισμών, όσο και οι μητρικές γλώσσες μπορούν να κάνουν την εμφάνισι1 τους
')

μόνο στο πλαίσιο του ιδιωτικού και όχι του δημόσιου βίου. Έτσι, λοιπόν, η
πολιτισμική ετερότητα γίνεται απoδεKτll, στο βαθμό, όμως, που δεν αγγίζει τις

βασικές δομές και το υπόβαθρο της κοινωνίας (Μάρκου,

1996).

Παρόλο που

μπορεί να εισάγονται στο κυρίαρχο πρόγραμμα στοιχεία που αφορούν τους
μειονοτικούς πληθυσμούς, αυτά επιλέγονται με KΡΙτllΡιo τις αξίες του κυρίαρχου
πολιτισμού. Ο
μαθητών,

στόχος εδώ είναι η

καθώς θεωρείται ότι η

καλύτερη ενσωμάτωση των
ενασχόληση στο

σχολείο

με

μειονοτικών
θέματα που

σχετίζονται με τον πολιτισμό τους θα διευκολύνει και την αποδοχή τους. Επίσης,
λαμβάνονται υποστηρικτικά μέτρα για την καλύτερη εκμάθηση της γλώσσας του

σχολείου από τους μειονοτικούς μαθητές( Γεωργογιάννης,

3.1.3. Το

1997,1999).

πολυπολιτισμικό μοντέλο

"

Παρουσιάστηκε στη

δεκαετία του

'70

στις Η.π.Α., στην Ευρώπη και την

Αυστραλία. Η κυρίαρχη αρχή του, η οποία διαχέεται στα αναλυτικά σχολικά
προγράμματα και βιβλία, είναι ότι η γνώση των πολιτισμών των άλλων θα
περιορίσει τις προκαταλήψεις και την άγνοια, που οδηγούν στο ρατσισμό. Το
μοντέλο υιοθετήθηκε όταν έγινε αντιληπτή η αναποτελεσματικότητα των δύο
προηγούμενων μοντέλων. Η αναγνώριση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των
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μειονοτικών ομάδων προωθεί την κοινωνΙΚ11 συνΟΧΙ1 και διαμορφώνειένα πλαίσιο
ενότητας εντός του οποίου συνυπάρχουν ο κυρίαρχος πολιτισμός και όλοι οι άλλοι

σε καθεστώς πλΙ1ρους ισοτιμίας. Για να διασφαλιστεί η επιτυχία του μοντέλου
είναι σημανΤΙΚΙ1 η αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτισμικών στοιχείων, ώστε να
αποφευχθείη δημιουργία παράλληλων κοινωνιών εντός της κυρίαρχης κοινωνίας,

γεγονός που μπορεί να διασπάσειτην κοινωνική συνοχή (Γεωργογιάννης, 1997).
Η δημιουργία ευέλικτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασισμένων σε γλωσσικές
Ί

.)

και

πολιτισμικές

δραστηριότητες

των

μειονοτικών

ομάδων

στοχεύει

στην

γνωριμία και εξοικείωση με τους άγνωστους πολιτισμούς, ώστε να απομακρυνθεί
η έννοια της προκατάληψης.

3.1.4.Το διαπολιτισμικό μοντέλο
Το συναντούμε στη δεκαετία του

' 80

κατά κύριο λόγο στην Ευρώπη. Ενώ

θεωρείται εξέλιξη του πολυπολιτισμικού μοντέλου, διαφέρει σημαντικά, γιατί
δεν απευθύνεται μόνο στα διαφορετικά παιδιά, αλλά στο σύνολο του μαθητικού

πληθυσμού:
«διαλεκτική

γηγενείς,
σχέση,

αλλοδαπούς,

παλΙν/οστούντες.

διαδικασία αναγνώρισης

Ορίζεται

και συνεργασίας

ως

ανάμεσα

μια
σε

άτομα διάφορων εθνικών/ μεταναστευτικών ομάδων» (Μάρκου,1996).
Τρία είναι τα αξιώματα της διαπολιτισμικής αγωγής:

• αρχή

(αξίωμα) της ισοτιμίας των πολιτισμών,

'Ι

• των
•

ίσων ευκαιριών

της αποδοχής και αξιοποίησης του διπολιτισμικού-διγλωσσικού κεφαλαίου

των μαθητών.
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Σύμφωνα με την τελΙΚΙ1 έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης

(1986),

βασικά

χαρακτηριστικά της διαπολιτισμΙΚ11ς εκπαίδευσης είναι τα εξΙ1ς:
α) έχει ως πεδίο αναφοράς την άμεση εμπειρία των παιδιών στις χώρες
υποδοχής

β) προκαλεί την αμοιβαία επίδραση των πολιτισμών των χωρό)ν καταγωγΙ1ς

και υποδΟΧ11ς
"

')

γ)

προξενεί

επανεξέταση

και

αναθεώρηση

και

κοινωνικοκεντρικών

και

εθνικοκεντρικών κριτηρίων του σχολείου
δ) αποτελεί μέσο για την αξιολόγηση των ευκαιριών στη ζωή και την επίτευξη
της μέγιστης δυνατής κοινωνικής και οικονομικής ένταξης.
Η διαπολιτισμικότητα δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά βασικό μέσο για την
προώθηση της ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Η

διαπολιτισμική προσέγγιση κατανοείται ως αΡΧΙ1 και ως στόχος που πρέπει και
μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την επιστημονική ανάλυση και τη δράση
(Κανακίδου, Παπαγιάννη,

1994).

3.1.5.Το αντιρατσιστικό μοντέλο
Αναπτύχθηκε γύρω στα μέσα και τέλη της δεκαετίας του

'80.

Στηρίχτηκε στην

έννοια του «θεσμικού ρατσισμού»: δηλ. στη διαφορετική μεταχείριση των μελών

των ομάδων μέσα από τους κρατικούς θεσμούς (νόμους, διατάγματα, κ.λ.π.). Για
την εξάλειψη του ρατσισμού κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή των δομών κράτους
και κοινωνίας. Το αντιρατσιστικό μοντέλο έχει στόχο:

1) ισότητα στην εκπαίδευση, μετασχηματισμό των δομών και των συστημάτων
που ευνοούν την ανισότητα
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2)

δικαιοσύνη από το κράτος για ίσες ευκαιρίες ζωής, ανάπτυξης και συμμετοχής

σε όσα η κοινωνία προσφέρει

3)

τη

χειραφέτηση

και

απελευθέρωση

από

φασιστικά

πρότυπα

των

καταπιεσμένων και των καταπιεστών

4)

την καλλιέργεια κλίματος ισοπολιτείας και αναγνώρισης συνεισφοράς όλων

των κοινωνικών ομάδων
'ι

')

5)

το

σαφή

διαχωρισμό

της

θέσης

του

σχολείου

από

λοιπές

θέσεις

που

υποστηρίζουν την προνομιακή μεταχείριση του γηγενούς πληθυσμού

Η αντιρατσιστική προσέγγιση δέχτηκε την κριτική ότι τείνει να μετατρέψει το

σχολείο

σε

πεδίο

κοινωνικών

Πολίτου, 1999, Μάρκου,

και

πολιτικών

αντιπαραθέσεων

(Κάτσικας,

1996).

3.2.Συνθήκη της Λωζάνης

Η Συνθήκη της Λωζάννης αποτέλεσε ορόσημο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις
και από πολλούς χαρακτηρίζεται ως συνθήκη της αμοιβαιότητας.

τέθηκε

σε

εφαρμογή

το

1923

και εφαρμόστηκε

μέχρι το

Β'

Η Σύμβαση

Παγκόσμιο

Πόλεμο.

Τον Ιανουάριο του

1923

υπογράφηκε στη Λωζάvvη σύμβαση μεταξύ Ελλάδας

και Τουρκίας που επέβαλλε την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ

των δύο χωρών. Ο Βενιζέλος είχε προτείνει από το

1919

στη διάρκεια του

Συνεδρίου Ειρήνης που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, την ανταλλαγή των
πληθυσμών

σε

εθελοντική

και

όχι

μετακίνησης στάθηκε το θρήσκευμα.
με

1.300.000

χριστιανούς

υποχρεωτική

585.000

ορθόδοξους.

βάση.

Κριτήριο

της

μουσουλμάνοι ανταλλάχθηκαν

Τουρκόφωνοι

ορθόδοξοι

και
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ελληνόφωνοι μουσουλμάνοιυπέστησαν τις συνέπειες του ξεριζωμού (Βερεμής,

2009).
Μετά το άδοξο τέλος της μικρασιατικής εκστρατείας, η Ελλάδα αναγκάστηκε
να αντιμετωπίσει στη Λωζάνη, το

1923,

υπογράφηκε και η ομώνυμη Συνθήκη στις

μεταξύ

άλλων,

υποχρεώσεις

μειονότητες -το

άρθρο

είναι αυξημένης

τυπικής

που

μάλιστα

ισχύος

24

την Τουρκία ως νικι1τρια. Εκεί
Ιουλίου

αναλαμβάνουν

37

1923, η
τα

οποία προέβλεπε,

δύο

κράτη

της ΣυνθΙ1κης ορίζει ότι η

έναντι

οποιουδήποτε

άλλου

για

τις

Συνθήκη

νόμου

ή

κανονισμού ή εσωτερικής επίσημης πράξης που θα μπορούσε να ισχύσει
')

(άρθρο

37),

πολιτικών

έκφραση της θρησκευτικής ελευθερίας, κατοχύρωση αστικών και
δικαιωμάτων

(άρθρα

38-39),

το

δικαίωμα

της

μειονοτικής

εκπαίδευσης, καθώς και της ίδρυσης σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων (άρθρα

40, 41),

προστασία των μειονοτικών εθίμων (άρθρο

42),

εγγύηση των μειονοτικών δικαιωμάτων των ομάδων υπό την προστασία της
Κοινωνίας των Εθνών( άρθρο

Σύμφωνα με το άρθρο

45

44).

της ΣυνθΙ1κης αποδίδει δικαιώματα στις «εις τας εν

τω εδάφει [της Ελλάδας] ευρισκομένας μουσουλμανικάς μειονότητας», χωρίς
περαιτέρω

προσδιορισμούς

και διευκρινίσεις.

Η επιλογή της θρησκείας,

ως

κριτήριο ανταλλαγής και εξαίρεσης πληθυσμών κάτω από την ασφυκτική πίεση
της τουρκικής αντιπροσωπείας,

θεμελιώνεται κυρίως στις πολιτικές βλέψεις

των δύο κρατών στο συγκεκριμένο ιστορικό

-

κοινωνικό πλαίσιο της εποχής,

ιδιαιτέρως φοβούμενη το ενδεχόμενο αφύπνιση ς και ξεσηκωμού.
Η παρουσία της μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη είναι αποτέλεσμα
των ρυθμίσεων της Συνθήκης της Λωζάwης η οποία και αποτελεί από το

1923

μέχρι σΙ1μερα το νομικό θεμέλιο της λειτουργίας των μειονοτικών σχολείων
(Τσιτσελίκης,

1997).
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3.4.ΕλληνοτουρκικόΜορφωτικό Πρωτόκολλο

Διεύρυνση της συμφωνίας του

1951

1968

με ανάλογο προσανατολισμό αποτέλεσε

το ελληνοτουρκικό μορφωτικό πρωτόκολλο που υπογράφηκε στις

20-12-1968.

Ο πλήρης εκτουρκισμός της μειονοτικής εκπαίδευσης συντελέστηκε με το
μορφωτικό πρωτόκολλο της 20ης Δεκεμβρίου του
')

1968.

Σύμφωνα με αυτό,

αποφασίστηκε η εκατέρωθεν ανταλλαγΙ1 βιβλίων προς χρήση των μαθητών της
μειονότητας. Έτσι, ενώ η ελληνική κυβέρνηση είχε χρησιμοποιήσει ειδικά

'.1

μεταφρασμένα βιβλία για τα σχολεία της μειονότητας, τα απέσυρε, εισάγοντας
στη θέση τους διδακτικά βιβλία που προέρχονταν από την Τουρκία. Στο
πρωτόκολλο αυτό προβλεπόταν ότι τα μαθήματα που ως το

1968

διδάσκονταν

στα ελληνικά θα εξακολουθούσαν να διδάσκονται έτσι, ενώ όλα τα υπόλοιπα
συμφωνήθηκε να διδάσκονται στη γλώσσα της μειονότητας, θεωρώντας ως
δεδομένο ότι αυτή ήταν η τουρκική. Το Ν.Δ.
υπουργική

απόφαση

149251/4/6/58

(ΦΕΚ

3065/54

(ΦΕΚ

162/4/6/58)

239.9/10/54)

που

και η

ρυθμίζουν τα

θέματα της μειονοτικής εκπαίδευσης, στηρίζονται σε διατάξεις διακρατικών
συμφωνιών. Έτσι η τουρκική γλώσσα εισάγεται ως η μόνη μειονοτική γλώσσα,
παρά το ότι αποτελεί τη μητρική γλώσσα μόνο του

50%

της μειονότητας.
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"

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4: Έρευνα

4.1.Μέθοδος
Σκοπός:

Ο σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των νΙ1πιων σχετικά με
τα εικαστικά και παράλληλα αν χρησιμοποιούν τις ζωγραφιές τους ως μέσω
έκφρασης συναισθημάτων και επικοινωνίας με τη νηπιαγωγό. Αυτό επειδή η

μητρική γλώσσα των παιδιών του δείγματος είναι τα τούρκικα και συνήθως οι
,ι

νηπιαγωγοί δεν την κατέχουν.
Στόχοι:

Οι επιμέρους

στόχοι

τις

έρευνας

ενδιαφέροντα,

τις ανάγκες,

είναι η

απόκτηση

πληροφοριών

για τα

τις επιθυμίες καθώς και τα συναισθήματα

των

νηπίων της μειονότητας. Καθώς και για το πώς αντιμετωπίζουν οι νηπιαγωγοί,
που ασχολούνται με αυτά τα παιδιά, τη γλώσσα μέσα στο νηπιαγωγείο.
Υποθέσεις:
Οι αρχικές υποθέσεις της έρευνας ήταν δύο. Η πρώτη ήταν ότι τα παιδιά

ζωγραφίζουν

για

να

εκφράσουν

απόψεις,

συναισθήματα,

γνώσεις

και τις

επιθυμίες τους. Η δεύτερη ήταν πως τα σχέδια των νηπίων της μειονότητας
χρησιμοποιούνται ως μέσω για την επικοινωνία τους με τη νηπιαγωγό.
Ερωτήματα:

Τα ερωτήματα που τέθηκαν στα παιδιά για τη συλλογή των δεδομένων ήταν τα
εξής

•
•

Τι τους αρέσει να κάνουν στο νηπιαγωγείο;

Αν τους αρέσει να κάνουν ζωγραφιές;

•

Μετά από ποια δραστηριότητα τους αρέσει να κάνουν ζωγραφιές;

•

Σε ποιες περιπτώσεις δεν θέλουν να ζωγραφίσουν;
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•

Σε τι νομίζουν ότι τους βοηθάει η ζωγραφική;

•

Τι μαθαίνουν όταν ζωγραφίζουν;

•

Τι θέλουν να κάνουν τις ζωγραφιές που έκαναν;

•

Αν θα 11θελαν να μάθουν κάτι περισσότερο για την ζωγραφΙΚ11; Τι;

•

Αν θέλουν να μιλήσουν για τη ζωγραφιά τους;

•

Τι σκέφτονται όταν φτιάχνουν τις ζωγραφιές;

•

Αν θέλουν να κάνουν

,
"

11 να

δείξουν κάτι με τη ζωγραφιά τους;

Δείγμα:

Στην

παρούσα

έρευνα

συμμετείχαν

είκοσι

οκτώ

(28)

παιδιά

προσχολικής ηλικίας από την Θράκη. Συγκεκριμένα είκοσι τρία

μειονότητας

(23)

νήπια, τα

δέκα από αυτά 11ταν κορίτσια και τα υπόλοιπα δεκατρία αγόρια. Επιπρόσθετα
πέντε

(5)

προ-νήπια που συμπεριλαμβάνουν

δύο κορίτσια και τρία αγόρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας επιλέχθηκε από
τα χωριά του Νομού Έβρου, το Γονικό, τη Ρούσα, το Μεγάλο Δέρειο και την

Αγριάννη. Επιπροσθέτως συμμετείχαν οι νηπιαγωγοί που εργάζονται σε αυτά
τα χωριά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με μικρές συνεντεύξεις ώστε να

επαληθευθούν οι απαντΊ1σεις των παιδιών-συμμετεχόντων.
Εργαλεία και υλικά:

Ο τρόπος συλλογής δεδομένων είναι η ημι-δομημένη συνέντευξη. « Η ημι

δομημένη συνέντευξη έχει προκαθορισμένες ερωτήσεις αλλά η διάταξη τους
μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με την αντίληψη του συνεvτευξιαζόμεvOυ

σχετικά με το τι φαίνεται καταλληλότερο. Η διατύπωση της ερώτησης μπορεί
να

αλλάξει

και

να

δοθούν

εξηγήσεις»

(Robson, 2010

σελ.

321).

Η

συγκεκριμένη τεχνική ήταν η καταλληλότερη για την ύπαρξη μιας άμεσης
επαφής με τους συμμετέχοντες και επιπλέον στο να βρεθούν απαντήσεις στα

ερωτήματα της έρευνας. Οι συνεντεύξεις βασίστηκαν σε ένα προσχέδιο, στον
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οποίο οι ερωτήσεις 11ταν ανοικτού τύπου. Οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις «δεν
προβάλλουν κανένα περιορισμό στο περιεχόμενο ή τον τρόπο της απόκρισης
έκτος από αυτόν της θεματολογίας» (Robson,2010 σελ.

327).

Οι συνεντεύξεις

μαγνητοφωνήθηκαν για την ύπαρξη του ακριβούς δείγματος των απαντήσεων

των

συμμετεχόντων,

ώστε

να

αναλυθούν,

να

αποδειχθούν

και

να

υποστηριχθούν τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας.

Διαδικασία:
.J

Η έρευνα προέκυψε από την αναγκαιότητα για την πληροφόρηση του τι
κάνουν,

γιατί,

πότε

και

αν

τους

αρέσει να

ασχολούνται τα

νήπια

της

μειονότητας με τα εικαστικά- ζωγραφική. Επιπλέον αν χρησιμοποιούν τη
ζωγραφική για να εκφράσουν τα συναισθήματα, τις επιθυμίες ή ακόμα και τις
ανάγκες τους. Αρχικά διατυπώθηκε το ερώτημα της έρευνας και στη συνέχεια
ετοιμάστηκαν οι ερωτήσεις που θα απευθυνθούν στους συμμετέχοντες. Πριν

από τη συνέντευξη οι ερωτήσεις αυτές μεταφράστηκαν στη γλώσσα των
παιδιών, τα τούρκικα, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές.
Έπειτα έγιναν οι συνεντεύξεις στο χώρο νηπιαγωγείου του κάθε νηπίου. Κατά

τη διάρκεια της συνέντευξης τα παιδιά απάντησαν σε ερωτήματα που αφορούν
τις απόψεις τους για τα εικαστικά καθώς και σε ερωτήματα σχετικά με τις
ζωγραφιές που έχουν κάνει. Τα έργα επιλέχθηκαν από τις ελεύθερες ζωγραφιές,

πριν την έναρξη της συνέντευξης και κάθε συμμετέχων μίλησε για τέσσερις
ζωγραφιές. Τέλος, απομαγνητοφωνήθηκαν οι μαγνητοφωνήσεις και ύστερα
έγινε

η

ανάλυση

των

δεδομένων

που

συγκεντρώθηκαν

από

τις

απομαγνητοφωνήσεις.

4.2Ευρήματα/ Ανάλυση
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους,
οι οποίες δόθηκαν από τα νήπια:
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1ο

ερώτημα: Τι σου αρέσει να κάνεις στο νηπιαγωγείο;

Τα περισσότερα

(36%)

νήπια που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη έρευνα

δήλωσαν ότι τους αρέσει να κάνουν ζωγραφική στο νηπιαγωγείο. Κάποια

(22%)

από αυτά αναφέρουν ότι τους αρέσει να βάφουν ή να χρωματίζουν τις

ζωγραφιές. Με άλλα λόγια το

58%

των παιδιών τους αρέσει να ασχολούνται με

τις εικαστικές τέχνες. Επίσης

(21 %)

τους αρέσει να παίζουν στον υπολογιστή,

με τα παιχνίδια ή και να παίζουν με τους φίλους τους. Λιγότερα

(21 %)

παιδιά

αναφέρουν ότι τους αρέσει να κάνουν μάθημα, να διαβάζουν ή να μετράνε τους
αριθμούς. Ελάχιστα

(7%)

είναι τα παιδιά που θέλουν και τους αρέσει να

κάνουν τα πάντα κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο νηπιαγωγείο. Το τι
αρέσει να κάνουν περισσότερο στο νηπιαγωγείο τα νήπια απεικονίζεται στον
παρακάτω ποσοτικό σχεδιάγραμμα

4.1

της έρευνας:

• LωvραΦίφυν
• χρωματίζουν- βάφουν
• Παίζουν
• Κάνουν μαθη~α
.Τα πάντα

Ποσοτικό σχεδιάγραμμα

20 ερώτημα:

4.1 : «Τι

αρέσει στα νήπια να κάνουν στο νηπιαγωγείο.»

Σου αρέσει να κάνεις ζωγραφική;

Όλα τα παιδιά δηλώνουν ότι τους αρέσει πάρα πολύ η ζωγραφική, την αγαπάνε
ή ακόμα τους φαίνεται και διασκεδαστικό.
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30 ερώτημα: Πότε σου αρέσει περισσότερο να ζωγραφίσεις;
Είναι εμφανές ότι όλα τα νήπια ζωγραφίζουν όταν βρίσκονται στο νηπιαγωγείο.
Αναφέρουν ότι τους αρέσει να ζωγραφίζουν όταν έρχονται στο σχολείο

ή μετά το παιχνίδι

(29%)

(14%)

με τους φίλους τους. Κάποια δηλώνουν ότι έχουν

συγκεκριμένους φίλους που επιλέγουν να κάνουν ζωγραφική μαζί τους. Επίσης
μερικά

(18 %)

από

τα

παιδιά

αναφέρουν

χρονολογικές

στιγμές

ενδιαφέρονται για τη ζωγραφική όπως: «Π: Τον χειμώνα», «Π: Στις
(βλ. Παράρτημα σελ
ξέρουν

να

90

απαντήσουν

και
στο

93).

Πολλά

ερώτημα

(18%)
πότε

9:00»

που
κ.α.

δεν έχουν σκεφτεί ή και δεν

τους

αρέσει περισσότερο να

ζωγραφίζουν. Λίγα παιδιά αναφέρουν ότι μερικές φορές τους αρέσει και
μερικές φορές όχι. Ενώ είναι ένα μόνο νήπιο που ζωγραφίζει όταν βαριέται,
ίσως και γι' αυτό έλεγαν παραπάνω ότι τους φαίνεται διασκεδαστικό να κάνουν

ζωγραφική. Επίσης ένα από αυτά ζωγραφίζει μετά το φαγητό και ένα άλλο
όποτε θέλει το ίδιο. Στο παρακάτω ποσοτικό σχεδιάγραμμα

4.2

απεικονίζεται

το πότε αρέσει στα παιδιά να ζωγραφίσουν:

• Μετά το ιταιχνίδι

• Συγκεκριμένες χρονικές
στιγμές

• Μερικες φορές
.Δεναπαντούν

• Μετά το φαΊ''1τό
.Όταν βαριέται

Ποσοτικό σχεδιάγραμμα

4.2:

Πότε αρέσει στα παιδιά να ζωγραφίσουν.
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40 ερώτημα:

Σε ποιες περιπτώσεις δεν θέλεις να ζωγραφίσεις;

Όσο και να τους αρέσει να κάνουν ζωγραφική υπάρχουν περιπτώσεις που δεν

θέλουν να ασχοληθούν με αυτή. Αυτές συχνά συνδέονται με την εσωτερική
ψυχολογική τους κατάσταση αλλά και με εξωτερικούς παράγοντες που τους
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα. Λίγο λιγότερο

συμμετεχόντων

δηλώνουν

(18%)

από το

των παιδιών

1/3

ότι δεν θέλουν να ζωγραφίσουν

μερικές φορές.

Αυτές είναι όταν τους επιβάλλει κάποιος να ζωγραφίσουν, όταν βρίσκονται σε
τεταμένες

καταστάσεις

Π.χ.:

«

Π: Όταν φωνάζει η κυρία.», «Π: Όταν με

μαλώνει ο πατέρας μου.» (βλ. Παράρτημα σελ.

79

και

92) . Κάποια

άλλα

(14%)

που επηρεάζονται από την σωματική τους κατάσταση όπως η πείνα και η
νύστα,

αλλά

και

όταν

βαριούνται

ζωγραφίσουν. Περίπου το ίδιο ποσοστό

ή

κουράζονται

(15%)

δεν

επιλέγουν

να

των παιδιών δεν μπορούν να

προσδιορίζουν ή και δεν απαντάνε στο πότε δεν επιθυμούν να ζωγραφίζουν. Σε
αντίθεση

με

αυτά

υπάρχουν

παιδιά

(14%)

που

ορίζουν

συγκεκριμένες

χρονολογικές στιγμές όπου κάποιες φορές γίνεται αντιληπτό το γεγονός ότι δεν
έχουν τη δυνατότητα ελιγμού στην έwοια του χρόνου, όπως για παράδειγμα
«Π: Αύριο», «Π: Του χρόνου» (βλ. Παράρτημα σελ.
παιδιά

(11 %)

94

και

99).

Είναι επίσης

που φανερώνουν ότι κάνουν ζωγραφική μόνο όταν βρίσκονται

στο νηπιαγωγείο αναφέροντας ότι δεν θέλουν να ζωγραφίσουν όταν είναι εκτός
σχολείου ή κάποια άλλα που δεν θέλουν κατά τη διάρκεια της προσέλευσής
τους στο χώρο αυτό. Ελάχιστα

(7%)

νήπια δηλώνουν ότι δεν θέλουν να

αφήσουν το παιχνίδι για να ζωγραφίσουν. Ένα παιδί αναφέρει ότι όταν ο
καλύτερος του φίλος δεν θέλει, δεν θέλει και αυτός. Ένα άλλο, επηρεασμένο
από τις καιρικές συνθήκες, απαντάει στο ερώτημα αυτό «Π: Όταν βρέχει» (βλ.

Παράρτημα σελ.

83).

Υπάρχουν νήπια μεταξύ των συμμετεχόντων όπου οι

απαντήσεις τους δεν είναι ξεκάθαρες όπως, «Π: Ποτέ.» (βλ. Παράρτημα σελ.

88)

αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν υπάρχει ούτε στιγμι1 που δεν θέλει να

ζωγραφίσει αλλά μπορεί και να εννοεί ότι ποτέ δεν θέλει να ζωγραφίσει.
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Επίσης είναι και αυτό που δεν έχει κατανοήσει την ερώτηση όπου φαίνεται
στην απάντησή του «Π: Έτσι όταν δεν παίρνω από το κουτί» (βλ. Παράρτημα

σελ.

83),

όσο και αν τέθηκαν διευκρινιστικές ερωτήσεις δεν βοήθησαν. Το πότε

δεν επιθυμούν τα παιδιά να ζωγραφίζουν φαίνεται καλύτερα στον παρακάτω
ποσοτικό σχεδιάγραμμα

4.3

της έρευνας:

• Μι:ρικι:ς Φορέc
.Δε'ιΞέρουν Ι) Δεν
AπrινπΊνΓ

'.

• Προοδιορίζουν Χρόνο
• πι::να/Νύο α Κ.α
• Εκτός ΝηΙΙ.ανωνείου
•

Τεταμένες <αταστάσειc

• Κατά Τη Διάρκεια
Παινιδιού

•

Ποσοτικό σχεδιάγραμμα
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4.3:

Άλλα

« Πότε δεν θέλουν να ζωγραφίσουν τα παιδιά.»

ερώτημα: Σε τι νομίζεις ότι σε βοηθάει η ζωγραφική;

Κάποια είπαν ότι μαθαίνουν να ζωγραφίζουν καλύτερα
ζώα ή το σώμα μέσω ζωγραφικής

(7%),

(14%),

μαθαίνουν τα

να κάνουν καλά τα σχέδια ή να

χρωματίσουν τη ζωγραφιά τους(7%). Λίγα παιδιά

(14%)

δηλώνουν ότι η

ζωγραφική τους βοηθάει στο να μαθαίνουν και να αντιλαμβάνονται την
ομορφιά. Υπάρχουν παιδιά
κάποια

(11%)

(22%)

που δεν απάντησαν σε αυτή την ερώτηση και

που απάντησαν ότι δεν τους βοηθά.

Άλλα

(25%)

παιδιά

δηλώνουν ότι τους βοηθά στο μάθημα, να μάθουν γράμματα, σε θέματα

ζωγραφικής και να διασκεδάσουν. Όπως πάντα υπάρχει και η εξαίρεση που
έχει έναν άλλο τρόπο σκέψης και αναφέρει ότι η ζωγραφική το βοηθά «Π: Στα
αινίγματα.» (βλ. Παράρτημα σελ.

92)

όπως αναφέρει το ίδιο. Παρόλο που
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υπάρχουν παιδιά που τους βοηθάει η ζωγραφική είτε με τον έναν είτε με τον
άλλο τρόπο κανένα από αυτά δεν δήλωσε ότι το βοηθά στην επικοινωνία ή
στην έκφραση συναισθημάτων και αναγκών. Το σε τι νομίζουν τα παιδιά ότι
τους βοηθάει η ζωγραφική φαίνεται στο ποσοτικό σχεδιάγραμμα

4.4:

• Να ζωΥραΦίζουν καλύΤί:ρα

• Τα ζώα ή το σιJJμα
• Καλά κάνουν καλά σχέδια

Ii

να τα χρωματίοουν

• Για ομορψιά
• ΛΓν rιπrιντrινΓ

• Δεν βοηθάει

•

Ποσοτικό σχεδιάγραμμα
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4.4: «

Άλλα

Σε τι τους βοηθάει η ζωγραφική»

ερώτημα: Τι μαθαίνεις όταν ζωγραφίζεις;

Στη

συνέχεια

τα

νήπια

εξέφρασαν

τις

ικανότητες

αναπτύσσουν όταν ασχολούνται με τη ζωγραφική. Κάποια

που

πιστεύουν

(11 %)

ότι

δηλώνουν ότι

μαθαίνουν τα ζώα όπως: η καμηλοπάρδαλη, ο ελέφαντας, ο σκύλος, το άλογο,
η αράχνη, η αγελάδα. Επίσης είναι άλλα που μαθαίνουν να κάνουν τον
άνθρωπο και τα λουλούδια. Λίγα

(11 %)

παιδιά δηλώνουν ότι μαθαίνουν να

γράφουν ή συγκεκριμένα να γράφουν το όνομά τους καθώς και να μαθαίνουν
να ζωγραφίζουν κάθε φορά και κάτι καινούργιο. Είναι πολλά

(46%)

παιδιά που

δεν απαντάνε σε αυτήν την ερώτηση ή απαντάνε με ένα «Ναι» εννοώντας ότι
μαθαίνουν αλλά δεν είναι σε θέση να το εξηγήσουν αυτό. Ελάχιστα

(7%)

είναι

τα νήπια που μαθαίνουν να χρωματίζουν τη ζωγραφιά τους. Υπάρχει μόνο ένα
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που αναφέρει ότι μαθαίνει να κάνει διάφορα σχέδια, ένα άλλο που απαντά «Π:
Σχετικά με σπορ.» (βλ. Παράρτημα σελ.

83).

Τέλος, ένα μόνο νήπιο δηλώνει

ότι δεν μαθαίνει τίποτα όταν ζωγραφίζει. Το τι μαθαίνουν τα παιδιά όταν

ζωγραφίζουν παρουσιάζεται στον παρακάτω ποσοτικό σχεδιάγραμμα

4.5

της

έρευνας:

• Δον αι αντάνε! Μόνο
"Ναι"

• Ζώα/ΦυιάlΛΕρώ ιιου(
• Να ΓράΨουν

• Κάτι ΚανούΡΥΙΟ
• Να χρωματίοουν

• Δεν μαθαινΟU'J

Ποσοτικό σχεδιάγραμμα

70 ερώτημα:

4.5:

«Τι μαθαίνουν τα νήπια όταν ζωγραφίζουν.»

Τι θέλεις να κάνεις τις ζωγραφιές που έκανες;

Πολλά παιδιά

(22%)

θέλουν να κολλήσουν τα έργα τους σε κάποιο εμφανές

σημείο: στον τοίχο, στον πίνακα ή στις πόρτες για να τα απολαμβάνουν. Επίσης
είναι άλλα τόσα

(21 %)

περίπου που θέλουν να τα βάλουν στο συρτάρι τους

όταν τα ολοκληρώνουν. Είναι κάποια

(11 %)

που θέλουν να τοποθετήσουν τα

έργα τους στο συρτάρι αλλά μερικές φορές επιθυμούν να τα πάρουν μαζί τους
όταν πηγαίνουν στο σπίτι για να τα δείξουν στους φίλους ή στη μητέρα τους
«Π: Θέλω να τις πάω στη μαμά μου.» (βλ. Παράρτημα σελ.

87).

Πολλά

(32%)

είναι τα νήπια που δεν απάντησαν στην ερώτηση ή απάντησαν ότι δεν ξέρουν τι
θέλουν να κάνουν με τα έργα τους. Ένα παιδί θέλει να κάνει έκπληξη με τη

ζωγραφιά που έκανε και ένα άλλο που δηλώνει ότι δεν θέλει να κάνει τίποτα με
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αυτά. Επίσης υπάρχει νήπιο που θέλει να διασκορπίζονται γύρω, ένα άλλο που
θέλει να τα χρωματίσει ξανά και ξανά. Τέλος, ένα τελευταίο που δίνει ασαφή

απάντηση «Π: Να κάνω λουλούδι.» (βλ. Παράρτημα σελ.

όσο και αν

95),

τέθηκαν διευκρινιστικές ερωτήσεις δεν άλλαξε το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια
παρουσιάζεται το ποσσοτικό σχεδιάγραμμα 4.6της έρευνας όπου αναφέρεται το
τι θέλουν να κάνουν τις ζωγραφιές τους τα παιδιά:

'.
• Να κολλ;ΟΟllν
• Να βάλουν στο συρτάρι
• Να βάλουν στο συρτάρι/
Να nάρουν ~.αζί :ους

• Δεν ξέρουν/ Δεν
αιιαvτά"ε

•

Ποσοτικό σχεδιάγραμμα

80 ερώτημα:

4.6:

Άλλα

«Τι θέλουν τα νήπια να κάνουν τις ζωγραφιές τους.»

Θα ήθελες να μάθεις κάτι περισσότερο για τη ζωγραφική; Τι;

Οι απαντήσεις των νηπίων σε αυτήν την ερώτηση ποικίλλουν. Φαίνεται ότι
πολλά

(25%)

από αυτά δίνουν απαντήσεις, οι οποίες δεν έχουν συνάφεια με

αυτό που τους ρωτήθηκε:

«

Να παίξω με τη μπάλα», «Να πάρω

tablet

όταν

μεγαλώσω» και άλλες παρόμοιες απαντήσεις όσο κι αν καταβλήθηκε βοήθεια
για να κατανοηθεί καλύτερα η ερώτηση. Ένα τέταρτο

(25%)

των παιδιών

δηλώνουν ότι θέλουν να μάθουν να κάνουν τον άνθρωπο ή κάτι σχετικά με τη

φύση και τα ζώα όπως: Το δέντρο, την κατσίκα, την βελανιδιά, τα λουλούδια,
τα βουνά, τον αετό, το σκύλο και το ζωολογικό κήπο. Κάποια

(11 %)

παιδιά

υποστήριζαν ότι δεν ξέρουν να απαντήσουν ή και δεν απαντούσαν καθόλου,
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ενώ ήταν άλλα

(7%)

που ήθελαν να μάθουν να χρωματίζουν καλύτερα ή να

κάνουν όμορφες ζωγραφιές. Επίσης ήθελαν

(7%)

να μάθουν να κάνουν κτίρια

όπως το νηπιαγωγείο και το σπίτι καθώς και να κάνουν αντικείμενα μέσα σε

αυτά. Τέσσερα (14% )παιδιά δίνουν αρνητική απάντηση, δηλαδή δεν θέλουν να
μάθουν κάτι περισσότερο για τη ζωγραφική. Είναι ένα παιδί που θέλει να μάθει
το αλφάβητο μέσω ζωγραφικής και δύο συγκεκριμένα που είπαν ότι θέλουν να
μάθουν αλλά δεν ήξεραν τι ακριβώς είναι αυτό. Το τι θα ήθελαν τα παιδιά να

'.

μάθουν

περισσότερο

για

ποσοτικό σχεδιάγραμμα

4.7

τη

ζωγραφική

παρουσιάζεται

στον

παρακάτω

της έρευνας:

• Άνθρωπος,' Φύση/ Ζώα
• Δεν ξΙρουν/ Δεν απαντάνε

• Nαxpωματί~oιν καλύτερα! Να
κάνουν όμορφες ζωΥραΦιές

• Κτιρια

• Δεν θέλουν να μάθουν
•

Άλλα

• ΑσυναΦείςαπαντήσεις

Ποσοτικό σχεδιάγραμμα

4.7:

«Τι θέλουν να μάθουν για τη ζωγραφική.»

Τα επόμενα ερωτήματα

(90, 100

και 11 ο) αφορούν της ζωγραφιές των παιδιών.

Όπως προαναφέρθηκε,

κάθε παιδί μίλησε για τέσσερα έργα, τα οποία είναι

φτιαγμένα κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων. Τα νήπια δίνουν
διαφορετικές απαντήσεις για κάθε τους έργο γι' αυτό και η ανάλυση γίνεται
μόνο ποιοτικά.
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90 ερώτημα:
Στη

Θέλεις να μου μιλήσεις για τη ζωγραφιά σου;

συνέχεια

εικαστικών

τα

παιδιά

μίλησαν

έργων των νηπίων

για

δόθηκε

τα

έργα

έμφαση

τους.
σ'

Κατά

την

επιλογή

αυτά που απεικονίζουν

ανθρώπους ή ζώα. Αυτό επειδή θα μπορούσε να διερευνηθεί καλύτερα αν τα
παιδιά χρησιμοποιούν

τους ανθρώπους

και τα ζώα για να εκφράσουν

τις

επιθυμίες ή τις ανάγκες τους.

Οι συμμετέχοντες επιλέγουν να σχεδιάζουν έντομα και ζώα όπως: η αράχνη, το
σκουλήκι, η κάμπια, η γάτα, ο σκύλος, η πεταλούδα, η μέλισσα, ο αετός, η

χελώνα,

ο βάτραχος,

ο σκίουρος,

το άλογο, το γαϊδούρι,

ο ελέφαντας,

η

καμηλοπάρδαλη, η αρκούδα, το δεινόσαυρο. Τα περισσότερα από τα ζώα αυτά

βρίσκονται στο ευρύτερο περιβάλλον των παιδιών. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι
τα παιδιά επηρεάζονται από αυτά που βλέπουν στην καθημερινότητά

τους.

Επίσης συχνά αναφέρουν ότι οι άνθρωποι που ζωγραφίζουν είναι άτομα από το
οικογενειακό τους περιβάλλον όπως: η μαμά, ο μπαμπάς, τα αδέρφια, η γιαγιά,

ο παππούς ή είναι οι φίλοι τους που παίζουν μαζί παιχνίδια. Ζωγραφίζουν
φυτά:

δέντρα,

λουλούδια,

τριαντάφυλλα,

μηλιές,

κερασιές,

μπανάνες, ακόμα και τις οικογένειές των φυτών αυτών «Π:

μπανάνα είναι αδερφή της.» (βλ. Παράρτημα σελ.

100).

μανταρίνια

...

και

αυτή η μικρή

Οι άνθρωποι των

ζωγραφιών κάνουν δουλειές, μαγειρεύουν στην κουζίνα τους, αντικαθιστούν
χαλασμένες σωλήνες, κόβουν ξύλα, μαζεύουν φρούτα από τα δέντρα, κάθονται

ή ξεκουράζονται στα σπίτια τους, πηγαίνουν κάπου με τα αυτοκίνητά τους,
μαζεύουν λουλούδια, πηγαίνουν στο σχολείο, παίζουν χιονοπόλεμο, κολυμπάνε
και παίζουν ποδόσφαιρο. Επίσης απεικονίζονται παιδιά που παίζουν με την
μπάλα, κάνουν κούνια με τους φίλους τους, παίζουν στο νερό μέσα στη χτιστή
χρωματιστή πισίνα τους (Εικόνα

4.1:

Αριστερά κάτω το έργο με τη χρωματιστή

πισίνα), που πηγαίνουν στα σπίτια τους, αλλά και παιδιά που 'βαριούνται',
όπως το αποκαλούν αυτοί.
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,
"

Εικόνα

4.1:

Αριστερά κάτω το έργο με τη χρωματιστή πισίνα.

Εκτός από τους ανθρώπους, φυτά και ζώα υπάρχουν μεταξύ τους παιδιά που
ζωγραφίζουν

και

αυτοκίνητα,

μηχανάκια,

αεροπλάνα και

διαστημόπλοια.

Επίσης αναφέρουν ότι ζωγράφισαν: τούρτα γενέθλιων, μπαλόνια, ουράνιο
τόξο, κάστρο, πύργο, αστέρια, μετέωρα, χρωματιστά τουβλάκια, θησαυρό,
βουνά, γέφυρες, δέντρο του Αϊ Βασίλη, ήλιο, σύwεφα, βροχή, χιόνι, ρομπότ,
τέρας και φάντασμα.

100 ερώτημα:
Κάποια

Τι σκεφτόσουν όταν το έφτιαχνες;

από

τα

νήπια

δηλώνουν

ότι

όταν

κάνουν

τα

έργα

τους

συγκεντρώνονται σε αυτό που προσπαθούν να απεικονίσουν ή σκέφτονται το

επόμενο

βήμα,

δηλαδή

τι

είναι

αυτό

που

θα

ζωγραφίσουν

μετά

το

συγκεκριμένο θέμα. Κάποια άλλα αναφέρουν ότι ενώ σκέφτονταν να κάνουν

S9

κάτι συγκεκριμένο τελικά τους βγ11κε κάτι άλλο, άλλα που δεν σκέφτονται
τίποτα

11

δεν απαντάνε στην ερώτηση. Είναι και ένα που σκέφτεται:

« Π:Να

πάω στο τέλος του ουράνιου τόξου».

11(1

ερώτημα: Τι l]θελες να κάνεις/ να δείξεις;

Είναι ελάχιστα τα παιδιά που δ11λωσαν ότι έκαναν ζωγραφιά για να δείξουν

κάτι σε κάποιον, όπως: η κυρία, η μαμά ή οι φίλοι. Φαίνεται ότι τα παιδιά δεν
"

ζωγραφίζουν με πρόθεση να δείξουν ή να εξηγ11σουν κάτι σε κάποιο άτομο.
Αυτό

όμως

δεν

σημαίνει

ότι δεν

το

κάνουν,

δηλαδή,

οι άνθρωποι

που

ζωγραφίζουν, τα ζώα και τα φυτά βρίσκονται στο ευρύτερο περιβάλλον των
νηπίων, απεικονίζουν σκηνές από την καθημερινότητά τους που στην ουσία
δείχνουν

τις

εμπειρίες

και

τα

βιώματά

τους

μέσω

των

έργων.

Δίνουν

πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες τους.

Οι νηπιαγωγοί

Οι νηπιαγωγοί που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν εμπειρία

7-8

χρόνων και

δηλώνουν ότι δουλεύουν πρώτη φορά με τα παιδιά της μειονότητας. Κατά τη

διάρκεια των σπουδών τους μόνο οι δύο από τους τρεις αναφέρουν ότι είχαν
διδαχθεί μαθήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και έχουν συμμετάσχει ή σε
προγράμματα μουσουλμανοπαίδων

11

έχουν εργαστεί σε τάξεις όπου υπήρχαν

Ί

και νήπια μουσουλμάνοι.

Επίσης αναφέρουν ότι η γλώσσα είναι ένα από τα

μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά παρόλο αυτό προσπαθούν

να βρουν κοινούς κώδικες επικοινωνίας με τα παιδιά. Συχνά χρησιμοποιούν
πολυτροπικά κείμενα όπως εικόνες, τις κινήσεις, τη γλώσσα του σώματος, αλλά
έχουν μάθει και κάποιες βασικές λέξεις από τα τούρκικα που θα τους βοηθήσει
στην επικοινωνία.

Η μια αναφέρει ότι έχει

2-3

παιδιά στην τάξη της όπου
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γνωρίζουν ελάχιστα ελληνικά κι αυτό τη βοηθάει στην επικοινωνία με τα
υπόλοιπα που δεν γνωρίζουν τα ελληνικά.
Σύμφωνα με τους νηπιαγωγούς τα παιδιά δεν έχουν προσπαθ11σει να τους

δείξουν ή να εκφράσουν τις επιθυμίες τους μέσα από τα έργα που κάνουν. Αυτό
επιβεβαιώνει και τις απαντl1σεις των παιδιών που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Μόνο μία από τους τρεις αναφέρει ότι τα παιδιά κάνουν σχέδια όπου συχνά
απεικονίζουν την οικογένειά τους και αυτό σημαίνει κάτι σημαντικό γι' αυτά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μία από τους συμμετέχοντες,

μετά τα λήξη της

συνέντευξης, εξομολογήθηκε λέγοντας « μ11πως δεν μου λένε επειδή δεν τους

ρωτάω;». Ήταν πολύ σωστl1 ερώτηση κι αυτl1. Μήπως αν είχε ζητηθεί από τα
παιδιά να το κάνουν, θα το έκαναν;

4.3

Συζήτηση

Σύνοψη των ευρημάτων

Τα ν11πια- συμμετέχοντες δηλώνουν ότι τους αρέσει να ασχοληθούν με τα

εικαστικά κατά τη διάρκεια διαμον11ς τους στο νηπιαγωγείο. Ζωγραφίζουν μετά
το παιχνίδι

11

μετά από κάποιες

χαλαρώνουν. Επίσης

άλλες δραστηριότητες;

και

τις απολαμβάνουν και θέλουν να τις βλέπουν οι γονείς ή

άλλα αγαπητά τους πρόσωπα.

Βέβαια υπάρχουν

θέλουν να ασχολούνται με τα εικαστικά,
ψυχική

διασκεδάζουν

είτε με την σωματική

και περιπτώσεις

που

δεν

οι οποίες συνδέονται είτε με την

τους κατάσταση όταν, δηλαδή,

δεν τους το

επιτρέπει κάποια σωματική αδυναμία, όπως όταν είναι νυσταγμένα ή πεινάνε.

Επίσης δεν ζωγραφίζουν όταν διακατέχονται από συναισθηματική

αρνητική

διάθεση όπως όταν δεν έχουν όρεξη ή είναι στενοχωρημένα ή βαριούνται.
Παρόλο που δηλώνουν ότι μαθαίνουν μέσω ζωγραφικής τα περισσότερα δεν
προσδιορίζουν το τι ακριβώς είναι αυτό. Απεικονίζουν συχνά σκηνές από την
καθημερινή τους ζωή όπως η οικογένεια και τα ζώα αλλά και πράγματα που

61

τους προκαλούν το ενδιαφέρον. Δεν κάνουν τα έργα τους με πρόθεση να
επικοινωνήσουν με τη νηπιαγωγό τους, το οποίο επιβεβαιώνεται και από τις

ίδιες, αλλά δίνουν πληροφορίες για τα βιώματα, τα ενδιαφέροντα καθώς

και

για τις εμπειρίες τους. Το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάζεται και από τη μη

ύπαρξη γλωσσΙΚΙ1ς επικοινωνίας μεταξύ νΙ1πιων- εκπαιδευτικού, δηλαδΙ1 αν θα
μπορούσαν

οι

νηπιαγωγοί

να

ζητήσουν

από

τα

παιδιά

να

δείξουν

τα

συναισθήματα και τις επιθυμίες τους μέσω των ζωγραφιών.

"

Κριτική

Η έρευνα απάντησε σε ερωτllματα που τέθηκαν στην αΡΧΙ1 , δηλαδΙ1 τι κάνουν,
γιατί, πότε και αν τους αρέσει να ασχολούνται τα νήπια της μειονότητας με τα
εικαστικά-

ζωγραφική.

Επίσης

αν

χρησιμοποιούν

τη

ζωγραφική

για

να

εκφράσουν τα συναισθήματα, τις επιθυμίες ή και τις ανάγκες τους.

Βάσει των παραπάνω ευρημάτων επαληθεύθηκε η πρώτη υπόθεση τllς έρευνας,

δηλαδή τα παιδιά ζωγραφίζουν για να εκφράσουν απόψεις, συναισθήματα,
γνώσεις και τις επιθυμίες τους. Αντίθετα η δεύτερη δεν επαληθεύθηκε διότι τα
σχέδια των νηπίων της μειονότητας δεν χρησιμοποιούνται ως μέσο για την
επικοινωνία τους με τη νηπιαγωγό.

Οι συνεντεύξεις στα δύο από τα τέσσερα νηπιαγωγεία έγινε στο χώρο της

τάξης,

διότι δεν υπήρχε άλλος χώρος κατάλληλος για τη

διεξαγωγή του

συγκεκριμένου έργου. Το γεγονός αυτό δυσκόλεψε την απομαγνητοφώνηση
Ί

των

δεδομένων

λόγω

της

φασαρίας

που

επικρατούσε

στο

χώρο

της

συνέντευξης- τάξης. Για την επαλήθευση των απαντήσεων των παιδιών είχαν
συμμετάσχει τέσσερις νηπιαγωγοί, υπεύθυνες της τάξης,

με

συνεντεύξεις

μικρής διάρκειας που μαγνητοφωνήθηκαν αλλά υπήρξε απώλεια της μίας από
αυτές.
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Πρόταση

Τέλος, το επόμενο βΙ1μα θα μπορούσε να είναι μια άλλη έρευνα που να έχει

στόχο την διερεύνηση τρόπων για την καθοδ11γηση νηπιαγωγών και παιδιών
μειονότητας στη ΧΡΙ1ση των εικαστικών ως μέσω για επικοινωνία.

63

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ανδρέου, Α.

29/1989.

Σχέδια νόμου για την εκπαίδευση,

(1993).

Θέσεις

26-

Θεσσαλονίκη.
Α.

Anning,

και

Ring,

ΒeΓkshίΓe

Maidensllead,

Κ.

(2004). Making sense of

ίn

fOL" EdLlcation

the

οη aΓt

edLlcation. Los Angeles: The Getty

Α.

aΓts ίn

CeηteΓ

ΑΓts.

Arnheim, R. (1969). VisLlal Thinking. Fabe] &
Bamford,

chίΙdΓeη's dΓawίηgs,

UnίνeΓsίtΥ ΡΓess.

and New YOIk: Open

Arnheim, R. (1989). ThoLlg]ltS

of the

1870-1880.

(2006). The wow factoI: global

edncation,

Ν ew Υ ΟΓk:

FabeΙ

London.

ΓeseaΓch

cOlnpendil1ln

οη

the irnpact

Waxrnann.

Βερεμής,Θ.(2009). Μεγ6λοιΆΕλληνες, Ελευθέριος Βενιζέλος.Εθνικι1 Τράπεζα.

Bernard, C. (1970).

IntlΌdLlction ,1 )'

etLlde de la l11edicine

eΧΡeΓimentaΙe,

Edito-

seIvice, Geneve.
Βρεττός, Ι.Ε.

(1999).

Εικόνα και Σχολικό Εγχειρίδιο. Επιλογ11, ΜεθοδολογΙΚ11

Προσέγγιση, Ανάγνωση, Αθι1να.

Brooks,

Μ.

Cοηstωctίηg
aΓts

(2009). DIawing to
l11n1til11odal

ΙeaΓΠ.

ΡeΓSΡectίνes

- based eaIly childhood edncation

lη Μ.

NaIey (Ed.), Making l11eanll1g:

of langLlage,
(ΥοΙ

2,

ρρ.

ΙίteΓaCΥ,

and

9-30). New

ΙeaΓηίng thlΌLlgh

ΥΟΓk: SΡΓiηgeΓ.

Βρυνιώτη, Κ., Κυρίδης, Α., Σιβροπούλου- Θεοδοσιάδου, Ε., Χρυσαφίδης, Κ.

(2008).

Οδηγός Γονέα. Υπουργείο Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων Ειδική

Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ.

Βρυνιώτη, Κ.,
Ί

Κυρίδης, Α.,Σιβροπούλου- Θεοδοσιάδου, Ε.,

Χρυσαφίδης

Κ.(2012). Οδηγός γονέα, Υπεπθ, Ειδική Υπηρεσία Επιλογής Προγραμμάτων
ΚΠΣ.

Διαθέσιμο

στο

http://nip-

010ίrnelΌ.sch.gΓ/aΡΡdata/dοcnrneηts/οdίgοs%20g0nea(lΓ)·Ρdf
Γεωργογιάννης, π. (1997).Εκπαίδευση και διαπολιτισμική κοινωνία. Αθήνα:
GnteηbeΓg.

64

Γεωργογιάννης,

π.

Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

(1999).

ΑθΙ1να:

Gιιtenberg.

Γκαγκιώ, Μ.

(2002)

Πλαστικές τέχνες

Στοιχεία μιας διδαΚΤΙΚΙ1ς κριτικιις

-

(μτφρ.Καρρά Μ.).Αθήνα:Νεφέλη.
Γονατάς, Ν., Κυδωνάκη, Π.

(1985).

Η μουσουλμανΙΚ11 μειονότητα της Θράκης.

ΕΚΚΕ.

Δ.Ε.Π.Π.Σ.

(2002).

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το

Νηπιαγωγείο και Προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηΡΙΟτΊΙτων.
ΑθΙ1να:ΥΠΕΠΘ,

Παιδαγωγικό

Ινστιτούτο.

Διαθέσιμο

στο:

htt.p://www.pi-

schools.org/pΓOgrams/depps
Διβάνη, Λ.

Ελλάδα και Μειονότητες το σύστημα διεθνούς προστασίας

(1995).

τΊις Κοινωνίας των ΕθνόΝ. ΑθΙ1να: Νεφέλη.
Δημαράς, Α.

Eisner,

Ε.

(1990).

(1999).

Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε. Τόμος Α και Β. Αθήνα.

Αναλυτικά προγράμματα και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

Εισαγ. επψ. Χ. Θεοφιλίδης

&

Α. Κουρτέλλας. Λευκωσία: Χ. Θεοφιλίδης

&

Α.

Κουρτέλλας.
Ζεγκίνης, Ε.

Gardner,

Η.

(1994).

Οι μουσουλμάνοι Αθίγγανοι της Θράκης. Θεσαλονίκη.

(1982). Art, mind and brain:

Α

cognitive approach to creativity. New

York: Basic Books.
Gardner,

Η.

(1990). Art Education and Human Development. Los Angeles: The

Getty Center for Education
Hall,

Ε.

education.

the Arts.

(2009). Mixed messages: the

ΓOle

and value of drawing

Internαtionαl Journαl ΟΙ Eαrly Yeαrs Educαtion,

Herne, S. (1996). Art
Curriculum Working
Kampeza,

ίn

Μ.

ίη

ίη

early

17(3), 179-190.

the primary school, London: Tower Hamlets Primary Art

Οroιφ.

(2006). Preschool children's ideas about the Earth as a cosmic

body and the day/night cycle.

Journαl ΟΙ Science Educαtion,

7(2), 119-122.

65

Κανακίδου,

Ε.

(1994).

Η

εκπαίδευση

στη

μουσουλμανΙΚ11

μειονότητα της

Δυτικής Θράκης. Αθήνα: Ελληνικά γράμματα.
Κάτσικας, Χ., Πολίτου, Ε.

(1999).

Τσιγγάνοι, μειονοτικοί, παλλινοστούντες και

αλλοδαποί στην ελληνΙΚΙ1 εκπαίδευση. Εκτός «τάξης» το «διαφορετικό». ΑθΙ1να:
GιιtenbeIg.

Καρατζόλα, Ε.
μειονότητας
"

(2001).

της

ΚΕΜΟ: ΓλωσσΙΚΙ1 ετερότητα στην Ελλάδα, γλώσσες της

Δ.Θρ{χκης,

σλαβικές

διάλεκτοι

της

Μακεδονίας.

ΑθΙ1να:

Αλεξάνδρεια.

Κεσίδου, Α.

(2008) Διαπολιτισμική εκπαίδευση: μια

εισαγωγή στο Ένταξη παιδιών

παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (γυμνάσιο), Δ. Κ. Μαυροσκούφης
(Επιμ.),

Οδηγός

Επιμόρφωσης.

ΔιαπολιτισμΙΚ11

Εκπαίδευση

και

Αγωγή ,Θεσσαλονίκη. ΥΠ.Ε.Π.Θ
Κιτσαράς, Γ.

(1991).

Εισαγωγή στην Προσχολική Παιδαγωγική. Εκδόσεις

Παπαζήσης.

Kress, G., & Leeuwen,

Τ.

(1996). Reading Images, the gIammaI of visnal design,

London: ROlltledge

Kuczynski, J. (1958) Geschichte deI KindeIaIbeit

ιn Deιιtschland

1750-1939,

gΓOwth.

New YOIk:

Bd.1., BeIlin.

Lowenfeld, V., & Brittain, W. (1987). CIeative and mental
Macmillan Pllblishing Co.
Μαγουλιώτης. Απ.,

(2002).

Εικαστικές Δημιουργίες Ι μέσα από την παρατήρηση.

Αθήνα: Καστανιώτης.
"

Μαγουλιώτης,

Απ.(2011).

«Εικαστικές

δραστηριότητες

ζωγραφικής

και

οι

απόψεις των νηπίων». ΣτοΑργυρίου Μ. & Καμπύλης, Π. (επιμ.) 4th InteIΩational

ConfeIence AIts and Edllcation-A aeative way into langnages
Μαγουλιώτης, Απ.

(2014).

σσ.

118-124

Εικαστική Παιδαγωγική. Εκδόσεις: Συμμετρία.

66

Μάγος.

Κ.

Επιμόρφωση

(2004).

εκπαιδευτικών

στη

διαχείριση

εθνικοπολιτισμικών διαφορών. Η περίπτωση των πλειονοτικών εκπαιδευτικών

στα Μειονοτικά Σχολεία της Θράκης. ΔιδαΚΤΟΡΙΚΙ1 διατριβι1. ΤΕΑΠΗ.
Μάρκου,

Γ.Π.

Προσεγγίσεις

(1996).

της

πολυπολιτισμικότητας

και

διαπολιτισμική εκπαίδευση/επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ.
Μελάς, Λ.(1871). Παιδαγωγικόν Εγχειρίδιον προς χρήσιν των παιδαγωγούντων,
εν Αθήναις. Αθι1να.

Μεταλληνού, Γ.

(1977).

νεολληνικήν κατά τον
Ηαναγιωτίδης, Μ. Ν.

190

Το ζήτημα της μεταφράσεως της Αγίας ΓραφΙ1ς εις την

αιώνα. Αθι1να.

(1997).

Οι Πομάκοι και η γλώσσα τους, Αλεξανδρούπολη,

Γνώμη

Ηανταζής, Σπ.

Papandreou.

(2014). Pedagogy tl1eory &praxis, 12/2014.

Μ.

Μ.

& Terzi,

(2011). Exp10ring children's ideas about natura1

phenolllena ίn kindergarten classes: designing and evaluating «eliciting activities».
Revievv oj'Science,

Μatl1eπιatίcs and

Ηαπαδοπούλου, Μ.

(2004).

ICT Education, 5(2), 27 - 47.

Παίζοντας με την Τέχνη: Το πρόγραμμα της Έλλης

Τρίμη για παιδιά ΠροσχολΙΚ11ς και Σχολικής ηλικίας. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
Ηουρκός, Μ. Α.

S.Vygotsky»,

(2009).

«Τέχνη-Ψυχολογία-Εκπαίδευση: Η προσέγγιση του

Στο Μ. Πουρκός (επιμ.). Τέχνη, παιχνίδι αφήγηση ψυχολογικές και

ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις, Αθήνα: Τόπος, σ.

Robson, C. (1993) [2010].
(,

&

Τρίμη, Ε.

δραστηριότητες

Gutenberg.

(2005).

παιδιών

«Η προσέγγιση εκθεμάτων μέσα από εικαστικές

προσχολικής

Λευκωσίας», Παιδαγωγική Επιθεώρηση,

Savva,

Α.,

Trimis,

Ε.

65-210.

Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Β. Νταλάκου, Κ.

Βασιλικού (Μετάφ.). Αθήνα:

Σάββα, Α.

L.

(2005).

«γ oung

ηλικίας

στο

Αρχαιολογικό

Μουσείο

39, 115 - 132.

Children Responses to Contelllporary Art

Exhibits: The Role of Artistic Experiences», International Journal of Education
and Arts, 6 (13), 1-22.

67

Σελλά-Μάζη, Ε.

(2001).

Στώικου, Σ.

Ορφανάκος, Π.

&

Διγλωσσία και κοινωνία. ΑθΙ1να: Προσκι1νιο.

(2015).

Οδηγοί

Μελέτης

Δημόσιας Τάξης, Διοίκησης και Δικαιοσύνης. ΑθΙ1να:
Τρίμη, Έ.

(1996).

Εκπαίδευση

2015 -

ΕΠΙΤΡΟΠΙ1

Afixis

«Ένα Εξελικτικό Εικαστικό Πρόγραμμα για την ΠροσχολΙΚ11

βασισμένο

στις

αρχές

της

ΌλισΤΙΚΙ1 ς ,

και

της

'Εις

βάθος

προσi:γγισης' - Ερευνητική Εφαρμογ11 με 'χάρτινο-άχρηστο' υλικό», Ερευνώντας
τον Κόσμο του Παιδιού,
"

Τρίμη,

Έ.

(2001).

2, 137-152.

«Ανακυκλώνοντας

μέσα

από

την

τέχνη.

Κατασκευές

παιδαγωγικού εποπτικού υλικού με απλά καθημερινά υλικά», Εικαστική Παιδεία,

17,150-160.
Τρίμη,

Ε.&

Μαναβόπουλος, Κ.

(2001).

«Προωθώντας

τις

δημιουργικές

ικανότητες των παιδιών μέσα από ένα εικαστικό πρόγραμμα με φαινομενικά
άχρηστο υλικό», στο Κούρτη Ε. (επιμ.), Η έρευνα στην προσχολΙΚ11 εκπαίδευση.
Τόμος Α': Διδακτική μεθοδολογία. ΑθΙ1να: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός,

229 -

245.
Τρίμη, Έ.

(2005).

«Τέχνη και Περιβάλλον: Εικαστικές Εφαρμογές σε Μικρά

Παιδιά», στο Γεωργόπουλος Α.Δ. (επιμ.), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ο νέος
πολιτισμός που αναδύεται.Αθήνα: Τυπωθήτω- Γιώργος Δαρδανός,
Τρίμη, Ε.

& Epstein,

Α.

(2005).

551-589.

«Εικαστικές Τέχνες και Μικρά Παιδιά».

Τυπωθήτω: Γιώργος Δαρδανός.

(,

Τρουμπέτα, Σ.

(2002).

Κατασκευάζοντας ταυτότητες για τους μουσουλμάνους

της Θράκης. ΑθΙ1να: ΚΕΜΩ.
Τσιτσελίκης, Κ.
Τσιτσελίκης,

(2001).

Μειονοτικές γλώσσες στην Ελλάδα. Αθήνα: ΚΕΜΩ.

Κ.(2001).

Η

μειονοτική

εκπαίδευση

τηε

Θράκης.

ΑθΙ1να

Κο μοτηνή: Σάκκουλας.

68

Χαρίτος,

Χ.

(1998)

Το ελληνικό νηπιαγωγείο και οι ρίζες του. Συμβολή στην

ιστορία της Προσχολικής αγωγΙ1ς. ΑΘΙ1να

:

GιιteπbeΓg

-

Δαρδανός Γιώργος και

Κώστας.
Χριστόπουλος, Δ.

(2002).

Η ετερότητα ως σχέση εξουσίας, ΚΡ ΙΤΙΚΙ1,

Σειρά

Μελετών του ΚΕΜο. ΑΘι1να.
httΡs:ll:www.heΙΙinοπ.net/thΓace.htm

Wing,

Κ.

(2000).

παιδαγωγΙΚΙ1,

Γιαχάννες Ίττεν,

(μετάφραση

Η

Μπεκιάρη

Καλλιτεχνικών ΜαΘημάτων, ΡΓess

εικασΤΙΚΙ1 παιδαγωγική
Στ.).

ΑΘήνα:

Ένωση

ως

ολιστική

ΚαΘηγητών

Line.

Ί

69

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η απομαγνητοφώνηση δεδομένων και στα τούρκικα
και στα ελληνικά. Για να γίνει κατανοητό αξίζει να σημειωθεί ότι όπου «Ε» είναι
η Ερευνήτρια και «Α» η Απάντηση.
llαιδίΙ

(οαl}..Ι

Ε: .\Π:ΙIJKιι!ιιl1ιJ:ι ιι\.:lΙ:Γ }';φιη:ικ Ιιιφlll;ι ~ίιlί)'OΓ'!

ε: Τι σου apl:OLI να ι..:άνεις στο νφl1αγωγεlο:

Λ: Ιλ:I'S )"IfJIll;Ik.

Α: ΜάΟ'lιlα.

Ι:: Μι:sι:Ι:1 η;ι,",,1 ιJι.:I·~Iι:I·?

Ε: ΤΙ μιΊΟημα:

Λ:

Λ: ..

Ε: Ι'ι:kί 1\::-:1111 ι;ί/ιηι:" ]lO~ΙIII:1 !;ίιli)Ι\IΓ 11111','

Ε: Σου αρέσει να κάνΕις ζωγραφιές:

Λ: Ι;ίιlίΥΟΙ

Α: Ναι,

1::

Νι:ΙΙι:η'!

Ε: Γιατί:

Λ: ΟΥIι:. \ok Sι,'νίΥοnιln ιlίyι:.
ι::

(ok

Α: Έτσι. επειδιι αγαπάω πολύ,

Scvi)/OI'SιIrl ιJί)'ι.:'!

Ε: Επcιδή αγαπυς πολtJ:

Λ: 111111.

Α: Ναι.

Ε: "ι'κί ηι: )':ΙPIIkIί.U1 ~III\Γίl n:siIll Y;IIlIl1J.k ιJ;IIIu ι,:οκ 111I~ΙΙΙΙ;I1!ίιJί)'oΓ_ o)'υπιl:ω MIIH;II!lI.

Ε: Ilότε σου αρέσει περισσότερο να ζωγραφίσεις:

ιJι:rstι,'n solIroι

παιχνίδι:

1111".'

Α: Παιχνίδι,

A:OYlII1.
Ε: Ο)'ιιηι!;ιη SOJlrJ. 1111. Ι)ι:κί 111.: /;Illl:Ul

1\::-1111 ,ί/lllΙ:Κ

ί~ΙΙ:ll1Ι:ί'_~ίlι'!

Ε: Πότε δεν Οέλεις \'0. ζωγραφίσεις:

Λ: OKιιlιJίI ιJι:gίlkι:lι.

Α: Οτα" δεν είμαι στο VIlΠluγωγεiο,

E:N~,,11 )';ιπί'!

Ε: Δηλαδή:

Λ: ΩΚιιl"Ι..Ι

Α: Όταν δεν είμαι στο νηπιαγωγεiο.

dcgilkcll.

Ε: ΜΙ:SΙ:Ιίιl1ι:rιJι:)'kι:π'!

Ε: Για παράδειηια:

Λ: OktIlιJ:I)'kcn yapIyorιIm.

Λ: Ζωγραφiζω όταν είμαι στο σχολείο.

Ε:
Λ:

1-1111111. OKυlιJ;I)'Kι:11
1-11 111

Ε: "ι:kί Γι:sίιn ι;ί;ιιηι:κ

lηί IHφιn:l1!ίιΙί)'CΙΓ Ι\:sίιη ~ίi'ιnι:k'!

Ε: Χμμ. σου αρέσει να ζωγραφiσειςόταν είσαι στο σχολείο:
Λ: Ναι.

s:m;I Y:IrullllcI oΙιlycιτ ΙllΙΙ'!

Ε: Σε βοηθάει καθόλου η ζωγραφική:

Λ:υΙΗ)'υτ.

LΞ: Ιl~ll1!:!ί

Α: BOI10άEt,
Ε: Σε (Ι:

konHu"...

Λ: (jίil.clIik.

Α: Ομορφια.

Ε: (;ίi"lcllik 11lί. ΙM~IΙ Υ;ωί ι.J:~,;ι ;1,IΗΙΓ Ι11I!ο>ιη'!

Ε: Ομορφιά: Μπορείς να μου το εξΙ1Ύίισεις:

Λ: (jίίι.ι:lΙίk.

Λ: Ομορφιά.

Ε:

1-1111111.

pι:ki ,'ί:ιιlίyίl1

rcsirnIcri

1lΙ:

y,IJlI11;tk

Ε: ΤΙ Οέλε1ς να

ωι:n;ίl1?

Λ: SίίΡήΖ.
ΙΞ: Κ ίll1Ι: sίiρή:ιΊ

Ε: Σε ποιόν:
Α: Στην ...-υρία.

Ε:

Ε:

..άνεις τις ζωγΡοφιές που έι..:ανες:

Α: Έκπλιιξlι.

Λ: Κίτί'ΙΥ;I.

Λ:

t\ Ιετά από το μυθ'lμα ι) μετά από

I{csiIl1Ic ,ι;!k;ιl ίigrCllIllck isIClligil1 Υι:ιιί hi~c)' ν;IΓ ιηι'!
Hll1ll1ln.)'ok.
Yok I11ΙI. pcki Γι.:~ίl11 \ii'lnck SίlI1;L Υ;IΙΊllιιιcl ΟIΙΙΥΟΓ 111ΙΙ'!

Ε: Θέλεις να μάθεις

.. άτι

Ι\αινούργl0 για ΤΙ1 ζωγραφn,ίl:

Α: X~ψμ. όχι.
Ε: Σε βοηθάει ι..:αθόλου

Λ:ΟΙΙΙΥΟΓ.

'1

ζωγραφ1ΚΙΙ:

Α: Ναι,

Ε: Ι-Ι;ιιψί kοIlΙΙΙι.ι'!

Ε: Σε τι:

Λ: Εg]ι.:llcι.:lί

Α: Στο να διασκεδάσω.

oIrn:lktiI.

12: I\:ki bίl~kH bί~ι.:Υ
Λ: 1-11 HL.

ίςίιι Ιωll:υIΙΥΟΤ IllιLSI1I1 sι.:11

Ε: Χρησιμοποιείς για κάτι άλ/ο τις ζωγραφιές σου:

I'CSill1lCI'jI1i,?

Α: Νω,

Ε: Νι.: ί~ίl1'!

Ε: Για τι:

Λ:

Α: Για έκπληξη, για παράδειγμα να κάνω έ ..."Πληξ'1 σε κάποιου άλλους.

McscliI sHpriz ίςίιι. mcsι:Iil bil$kil bίήΙι.:ή ίςίπ SίΙΡrίΖ.
Ε: Hmrl1In sHpriz. ΥίφΙl1<.ιk ίςίη. I)cki Hgrι:IIl1cninIc ί.lIilk,III yarιJImcI οlυΥΟΓ πιιι'!
Λ: Ηι hl.
Ε: H<tn~i konHda?
Λ: Mcscla saYI sί.lym:ιkIa,
Ε: Ν:ι.'.;ιΙ. anlatIf IllISIn'l
Λ: ΒίΓ. iki. ϋς:. dtil1. bc~. ίΙΙΙΙ rιmίI. biz ΥΙΙΠίΙIΙCίΙ saylyol\lz cna. dio. Ιι.:sι:ra. cksi. cpIiI.
cl1ιJcka.

1-11

mi

ςίzίYO~ΙIΙl bHI1lίIrJ'!

Ε: Πως: Μπορείς να μου εξηγήσεις:

Α: Ι

.2.3.45.6. αλλά εμείς μετράμε στα ελλιινlκά ένα. δύο. τέσσερα. έξι. cmU.

Α: Αλλά όχι ακριβώς αυτά.

\<1m ol,Ir.lk ι;ίΖmίul\Ιιlι.

:tc:IbίI. burd,ιki ~οςιιk

Λ: BυτιIrι

I1C

Ε: Τι ΠΡοσπαθε, να κάνει αιιrό το παιδΙ μπορείς να μου μιλήσεις για τη ζωΥραφιά σου:

ΥίlΡιη;ΙΥίΙ ,·ίΙΙΨΥΟΓ. :ιηΙ;ιιιτ

mIsIn bana birJz.

rι:SΠ1ίnί'!

ΥίφιnaΥa ςίllφΥοr. lηιlιΙ:lyίl ~iIlncyι.: ~ί.lΙψyoτ <ι.Inίl giιlcmiyor (ίlnkίi

$CY

Α: Εδώ προσπαθεί να κάνει. προσπαθεί να πάει στην κουζίνα. αλλά δεν μπορεί επειδή
έχει μεγαλώσει πολύ.

bίίyίiInίl$ ςοk.

Ε: Γιατί θέλει να πάει στην κουζίνα:

Ε:

Α: Επειδή θέλει να πάΡε1 πρόχειρο φα.Υητό (τρόφιμο παλιοπραμάτων).

I)cki ncdcn mutl'aga gitmck isti)'or'l
Λ: ςϋnkϋ οτιιίιΠ abιιr· cιιbιιr ΙΙΙιη:ιk isIiyur.
. Ε: Hnlm πι: Yίlp,lcak Ο abur- cIIburIίIrι'l
Λ: Yiyccck.
ε: IJcki ba$ka nι.:]ι:τ ν~IΓ γcsminιlc"
Α: ΟΙ$,ΙΓΙΥ" ι.rιkaCίιk

12:

ένδεκα.

Ε: Πως:

ε:Ν:ι.ςιl?

IJcki

Ε: Σε τι:

Α: Για παράδειγμα: το να μετρήσω.

Α: Ναι.

Ηι.

Λ: Λιη ..

Ε:

Α: Ναι.

Ε: Αυτά ζωΥραφίζεις εσύ:

Ε: Ρckί n:siIllιlC
Λ:

Ε: Σε βοηθάει σχ,ετlκά με την κυρία σου;

Ρι.:kί bιιnΙι.ιr

Λ: Λr.ιba,

bu

sonra

Ε: Τι θα τα κάνΕ':
Α: Θαταφάει

Ε: Άλλο τι έχεις ζωγραφίσει:
Α: Μετά θα βγει έξω κα1 θα παίξε1 με τους φiλoUς του.

;ιrk;ιιJί~lίιrιΥΙίΙ oyniIYrιc,ιk.

ιJίI ςnηιιιτ ΙΙΙίlkίnι.:si.

Ε: Νι.: Υ:ΙΡΙΥΟΤ

hu

Ε:

<lr<ιhι.ι?

Λ: Ο ΥΙΙI1IΥΟΓ bιι :IΓiIbί1 ιJ,1 ΟI1ΙΙ ίιίΥΟΓ l)θΥΙC
Ε: 1311111;ΙI1 νίΖι.:rkcllllC ιJίί~ίillίiY(1rιJILIl'!

Ε: ΤΙ είνω αυτά:

Α: AUTOK1V1lTO. κω αυτό μηχάVllμα που κάνει λάσπη.

nc'!

Tt κάνει

αυτό το αυτοκίVllΤΟ;

Λ: Λυτό περπατάει κω εκείνο το σπρώΧΥΕ\ έτσ\ τινγκ τινγκ.

11111;

ΙlIl~,

Ε: Τι σκεφτόσουνα όταν έφτιαχνες αυτά:
Λ: Αν θα ζωγραφίσω κάτι άλλο κω τελικά ζωγράφισα,
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Λ:

13;I*k,J

Ι'ίψ;)' ,i:ιsι:ιη

fΞ: Νι.: ι,,:ίΖUίlι

lHi

ιlί}'ι:

,ίzιJί11l.

sOl\r,I

Ε: Τι ζωγράφισες:
Α: Να αυτό.

h,I*k:I'!

Ε: Προσπάθησες να δείξεις κάτι με αυτιΙ ζωγΡΙίφιά:

Λ: Ε Ι)ΙΙΙΗΙ.

Ε: Ι'ι.:ki l,ϊ*Ι:Υ

Λ:

l11i

!:!iίsιι:rrηι:k isΙι:uirι SΙ;11 Ι,ΙL lΊ.:slni Υ;IΙ1;II'ΚΙ:11'!

Α: ΝαΙ.
Ε: Τι:

1-11111.

Ε: Νι:"!

Α: Δεν ~IJtOp(j) να θυμl,Θώ ακριβιiJς.

Λ: Τ,ιιη ΙII;ΙΓ,ΙΚ 11,Ι!II'I'ΙΥ,ΙIΙΙΙΥοnιιη

Ε: ΕδUJ τι προσπό.Ο'lσες να δείξι::ις;
Α: Και εδώ προσπάΘησα να ζωγραφiσω ένα αυτοκίνητο

Ε: 1 1 ι:kί I,ΙΙΓιJ;ι 11Ι: ~ίίsΙΙ:Γιnι:)'ι: ι,,::ιlψ)'οrΊ]ιιrιΊ
Λ: ΒΙllϊΙιΙ;1

;ΙI';II,;1 ~:ίίI_lnι:}'ι; l..:ίIll~lyι)I"lIΙΙlll ίΙΙΙΙ;Ι )'ΟΙ'Ο)'ι:nιί),()I' ι;ίίnκίί

U;I

BiIIlli)'Ol1llll.

ι;ίίιιKίi

Ε: I~ ί,' ιΙι' ~ιln;1 ι,.ικ;ιl·
Λ: Βιι

Si)I"11 ΙΠΙ ,1Ι· .. I),ι kοJωkl;ΙIΊ 1..:1k1k ιlί)'l.:. )'ι:ιιi
II1ISIl1. t'LlrLI:1 111.:1ι:1· ,iIlligilli .1111:1111" 1111SII1 '.'

Ιιisίk]ι:ιίιιι: )'ι:ιί*,nι:!,:

kClli llL'

iSIi)'OI"

;ιrllίΙ )'ι:ιί$crnίΥΟI'

Α: Δε ξέρω. επεlδlΊ είναι μαύρο το αυτοκί\/ητο έχουν βγύι..ει τα καΟίσματα του.

tΙΟ)':ιlω*lίll

,iirIkii

Ι,isίk]ι:ιί 11'Ι)Ι<ΙIι:ιlcl"lι:

Ε:

AUTll

η yrLTa προσπαθεί \/α προλάβει το ποδlΊλατο ΤΙlς αIJcCt δεν μπορεί επυδlΊ το

ποδlΊλατο έχει γεμίσει με φαντάσματα

llolo'!
I)Llll.I

11Ι: )';φrη;ΙΥίll..·;IIΨΥΟI"

IJcki

Ε: Είναι γεμάτη με φαντάσματα:

Μ;ιιη;ι)'.ι h,,*!;ΙI\lΙ*.

()

Α: Με φα\·τάσματα. μετά και αυηΊ αρχίζει να ψάχνεται.

"ι:ιlί ΟΙΊ!:Ι'.Ι

Λ: ι..:ιk,η;ι)',ι Ι..·;ΙΙΙ*ΙΥΟΙ· ,11ll<ι Ι;ΙΚ'-ΗllIΥΟI·.

Ε: Τι προσπαθεί να κάνει η γάτα εκεί:

Ε:

Α: Προσπαθεi να βγει αλλά δε ~Iπoρεί

SCll t)IIrlH

ι,,'ii'cl'Κcn

ν;lι'ιΙl'!

iIk]lIll!:IIlC

Λ: BίI$k.1 ],ί*Ι:Υ <ιιη;ι ΟIlΙΙ

Ε: Bi$Ι:Y lηί l!'\s!ClΊnck

l..:iZlllCUilll

Ε: Τι είχες στο μυαλό σου όταν έκανες αυτό:

]11Ι[10 ι.;iΖιlίιιι

Λ: Κάτι άλλο αλλά δεν το ζωγράφισα και τελικά ζωγρό.φισα αυτό

iSICUiI1?

Ε: Ι-ιθελες να δείξεις κάτι:

Λ: Ενι:ι

Α: Ναι.

Ε: Νι.:'!
Λ: $Ι:Υ

l)l!l}ll

~ί)slι:rιηι.:k ίSΙι:ι]ίlη

Ε: Ι)ι:κί Ι) Ζ:ΙI11'Ι11
Λ:

το

Ε: Για δες και αυτό. τι ζωγΡΙίφlσες εδUJ μπορι::ίς \'α μου εξlΊΥιΊσεις:
Α:

Λ: Η.ΙΥ'ΙΙΙ:ΙΙΙ:Ι·ΙΙ:' SΙJnt"i1

HtJpa

έβαψα\'.

llulLI.
Ε: !-{;ΙΥ;Ι]Ι:IIΙ:I']Ι: lηί

δε μπορεi να προχωρήσει

Ε: Γιατί χάλασε:

Ε: ΝcuΙ:11Ι,ωιι],ιιιι*"!
Λ:

a)JcCt

επειδlι είναι χαλασμένο

1'(1:I.IIk.

B;lk

I)Ol1il

kil"j,I)';t

ι) Ιlίl l,ίllnίΥOlιιlη ;ΙII1;Ι lιr111ΙΙιιrl1

ilnliItll'IlHSIIl 1,;LIlil"!

Α: Ι-Ιθελα να το δείξω στην κυρία αλ/ά δε ξέρω μάλλον το ξέχασα.

ΙΙΖ.ΙΥ ι;ι:ιηίsί νι.: !,ΙΙΙ1];ΙΤ ιΙ:ι ,1Ι'ΚilιΙ:ι*"ιπ ω siiι'ίi

Ε:Λς δούμε και αuτό. τι ζωγράφισες εδu): Μπορείς να μου εξηγιΊσεις

ι;ι:~ι:Ιίln. Ι)ιιl"ι];ι nι: ι.;ίl.Jίgίl1ί

11Ι1111,1Ι·11'ΙΥ.IIΙ:IIΙ:Ι",

hLI

ΙΙ,Ι

LII..:,Ik.

Ε: Τι:

,!;;tlil);!

.II"Κ,Iί1:Ι$.

Α: Δες αυτά

Ε:

του. ένα σορό φίλοι. Αυτά μετασΧllflατίζο\'Ταl σε φάντασμα μετά.

S011I"iL Ι1ΙII1[;ΙI' IlίI)':ΙΙΙ:ΙΙ: ιlιilιίί*ίίΥΟI",
!-\;ΙΥiιlι:ιlcr nI.: y;φlη~IY;1 ~,Ilψyω ΟΙΊ!;Ι"!

EivUI

:

τα φα\'Τάσματα. αυτό αεροπλάνο. δ1αστημόπλοιο και αυτά οι φίλοι

Ε: Τι προσπαθούν να κάνουν τα φαντάσματα:

Λ: Υι:lηι:Ηι: ς,llΨΥΙIΓ ΙΗΙI1!;IΙΊ.IΠΙΙΙll ιΙ;ι.

Α: Προσπαθούν να φάνε αυτά. και αυτό.

Ε: ΒΙΙIΙI:ΙΙ'nι''!
Λ: Βιι .1!ΗIΗ:ιll,ιιl·ιΙυl ι:ν.l)ιl riIll;Irlll~

IllISIl'I,11

ιΙίl lΙίΙίlΥ ι;ι:ιηίsί

IBlsnJ,IIl.

11ΙIΙΙI;IΙ' ιι;.ι

Ε: Τι είναι αυτά:

Α: Αυτό είναι oniTl από πρόχειρο φαγητό. αυτό ΠΟίΤκορν κω αυτό διαστημόπλοιοαπό

Ι1;ΙΥ'ΙIι.:ι.

καλαμπόκι. και αuτά είνω φαντάσματα.

Πωδί2

(ocIIk2
Ε: All,ιoklllLIl1J,I 1l~ICI'
Λ:

IJCI'SiITli

Ε: Ι'ι:κί

Α: Να κάνω μάθημα. να φάω το φαγητό μου και μετά να παίξιι) με τους φίλους μου.

y'1[1111.lk 110$1111:\ ι;ίι]ίΥΟΓ'!

Υίφιη.ικ, )'ι:ιηι::giιηί Υι:ιηι:k ."ΟI1ι":Ι ίιι·kίIΙ!il$lίΙlΊlηl;.ι Ο)'[lίllη;ιΚ.

Ε: Σου αρέσει να κάνεις ζωγραφιές:

Α: Μου αρέσει.

(,:ίΖlnι:κ ]ΙO$ΙΙllίΙ ~iιJίyoΓ lηιι'!

I'CSilll

Ε: ΤΙ σου αρέσει να κιiνεις στο Vι1πιαγωγείο:

Λ: (ίiιlίyol·.

Ε: Γ,ατί:

I~: Νι:ιIι:lι'!

Α: Γιατί μου φαiνετfίΙ διασκεδαστικό.
Ε: Πότε σου αρέσει να ζωγραφίσεις:

Λ: ςίiΙ1Kίί cglι.:Ill'ι:lί ~ι:lίyol" 11'lIliι.

1::

1 1 ι:κί

11C

ΥίφtιΚt,ln

SU!H:I

Α: Με τους φiλoυς μου. μετά από το πωχνiδl που παiζω με τους φίλους μου.

Ι'ι:sί,η ~;ίzlηι:K ]Η1*ω1ίΙ ι;iιIι:(!

Λ: ΛI·kίιd;.ι$lίΙΓ1lηlίΙ. ίΙI'ΚίΚ!;Ι$l:ιπlηl:ι υ)'ΙIΙΙ o)'η;ΙιIIK1iιΠ SOllIϊL.

Ε: Και πότε δε σου αρέσε1:

Ε: 1'ι.:Κί

Α:

11C

Ζ,lιη;1Ι1 ι;ίtlηCΖ'?

Ε: Σε βοηθάε\ καθόλου 'l ζωγραφlκιΊ:

Λ:
Ε: ])ι:κί

ι;ίΖιηι.:Κ S,tnil

l'csin1

Y:IrJllllcl

ΟIΙΙΥΟI'lnιι?

Α: Βοηθάει.

Λ: Ο]ΙΙΥΟΓ.

Ε: Σε τι;

Ε: Ι-Ι,ίιη;ί κωηIΙΙ",?

Α: Στιι ζωγραφική.
Ε: Και πότε δεν σου αρέσε1 να ζωγραφίσεις:

Λ: Ι{ι.:sίιη
Ε:

kOIHISIlI1l!;I.
!)cki ηc Ζ,ΙΠ1;ιη I'CSiIH

ι:.;ί'l.n1ck IΗφιna ~ίtlηίyoτΊ

Α: Μερικές φορές δεν μου αρέσει.
Ε: Πως δηλαδή:

Λ: I3;ΙΖΙ:11 l!ίιlnίΥοr.

Α: Όταν τελειώνω τι] ζωγραφιά μου δεν θέλω να βάφω περισσότερο.

Ε:Ν:ω] Υ;ΙΙΙΙ!

Λ: Ι$ΙΙ:: rι.:sίιη

biHiginuc ΙΙ;IΙιil ιΙ:ι bOY<ιIll.ιk
Ε: Y,llli lJίτ I'CSiill Υ,φl1κωl1 S0I1r;J ίκίlκίΥί
y;φlηίιk islcrsin'J

isιι:ιnίΥοnllιι.

Ε: Δηλαδή όταν τελειώνεις μια ζωγραφιά δεν θέλεις να κάνεις το δεύτερο; Και τι θέλεις

lηί istcιηCZSil1. Ρι:κί ι;iΖdίgίη rι.:sί1llΙι:rί 11Ι:

να κάνεις ης ζωγραφιέςπου έκανες;

Α: Θέλω να τις βάλω στη συρτάρι.

Λ: ςcklnι.:CCΥι.: KOYΙllίιk

Ε: Θα ιιθελες να μάθεις κάτι περισσότερογια τη ζωγραφική;

Ε: Ρι:κί

Α: Ναι.

istcrirll.
n::siIlllc <Ilak;I]! )'ι:ηί $cylcr ugrCΙlIηι.:k islcr rllisil1'!

Λ:Ι-ΙιΙll.

Ε: Τ1:

Ε:

Mcscl:l?

Α: ·Ετσι ... Οτιδιiποτε.

Λ:

I$Ic ... tlcr 11,ιnι;ί hίf$ι.:Υ.
I{CSi,ll ι.;ίι.crkcιι 11clcr uίί$ϋnϋΥοrsυn?
Oίί~ίίηlllίίyonιω ... Λrk;.ιUiΙ$1:ιrlιηιn biIiruigini,

Α: Σκέφτομαι.. ότι έχουν τελε\ώσεl οι φίλοι μου, θέλω να είναι μια όμορφη ζωγραφιά,

Ε:
Λ:

uy]c

Ε: ΤΙ σκέφτεσαι όταν ζωγραφiζεtς:

gίiΖΙ::Ι

bi rcsilll

οlπι;ιςlηι

αυτά σκέφτομαι.

iSIiYOfilIll,

Ε: Σε βοηθάει καθόλου η ζωγραφική;

Uίi~ίinίίΥοnιn1.

Ε: 1{ι.:sίn1 ςίΖιηι:κ SiΙΠίΙ

Y,IruImCI

οlΙΙΥυτ 11lυ'?

Α: Βοηθάει.

Λ: ΟIΙΙΥΟΤ.

Ε: Σε τι;

Ε

NckunLluJ"!

Α: Σε ότι αφορά τη ζωγΡαφΙΚ1Ί.

Λ:

!{CSil11 kΟl1ιιsιlndίl.
Bcniillic rcsίIΙΙΙΙ:I'ίll

Ε

Λ: B,ιk,

blI kOpek

Ε: Θέλεις να μου μtλlΊσεlς για τη ζωγραφιά σου; ΤΙ έκανες εδώ;
Iliιkkll1d:I Ιωηυ$ΙIΓ

bιιrdW1

Illllslln,

insiln gcliyor blI

lηCSΙ:Ιί! πc ςίι..ιlίπ

kcclx;k

Α: Δες, αυτό είναι ένας σκύλος έρχεται ένας άνθρωπος και πετάει η πεταλούδα, έχει

btlrdil'l

u(,:uyor, ilYilglnl klnnl$

sonrίl Ι)ίιςιηι*

bΙIl';ΙΥ,I,

bir ιΙc 1111 l!cnc IlίIΥ;ΙIΙ;Ι, Ι1ΙΙ gCI1C κι111, bn ιla κιιι1 kii[Jcgi. BtInl:Ir Sίιν,ψ)'οι"l:ιr
gcrlC s;ιν;Ψl1,ΙΥln llIIl1l11lliyor, οηlίΙΓ ΙΙΙIΓιηΙΙΥnΓ 11ί11:1 s:ιν;ΨΥοrl:lr.

C:

Υ:ωί 11Ι: :ιnΙl\1ηίlK ίι;ίιι ςίΖι1ϊn sι:ιι

blIIllilrl'!

I$IC rcsiIll

SCl1

bllnl:LΓI

EiWI

λύκος, και αυτό λυκόσκυλο. Αυτά πολεμάνε και αυτό τους λέει να σταματήσουν αλλά
δεν σταlΙQτάνε.

Ε: Τ, ήθελες να πεις με αυτιΊ τη ζωγραφιά; ΤΙ σκεφτόσουνα όταν έκανες αυτό;

Α: Σκεφτόμουνα θέματα Ύια τη ζωγραφl,,'Ί.

ςίΖcrkι:n?
Λ:

Νι:Iι:rdϋ~ίinίίΥΟl'JιLIl

hιι

σπάσει το πόδι του και έχει πατήσει εδώ. και αυτό είναι ένα φάντασμα, α\Πό

Koηιll;ιrιω uίi$ίiIlOyoruHn1.

Ε: Ήθελες να δείξεις κάη με αυτό που ζωγράφισες

7]

Ε:

IJcki l)ί~ι:)'~ι:1'
111
Nc'!

Ι11ί ~(jsιι:ι'ιηι:k ίslι:uil1

S(:11 htl

ι'ι:sίιηJc','

Α: Ναι

Λ: Ηι

Ε: Τι:

Ε:

Α: Να δείξω ΤΙ] ζωγραφιά μου.
Ε: Εντάξει αλ/ά με αυτι'ι τη ζωγραφιά η ,'ιθελες να δείξεις

Λ: Ι{ι;sιηίιηί ~ί)S(Ι:l"Ιl1ι;k ίslι:Jίl11.
Ε:

1';1111<1111

Λ: ί~ιι:
Ε:

,1)'ΙI1ΥΟΙ' k;ινι;;ι cΙιιιι:sίnΙι:I' Ji)'C,

1)11

I"cki

Α: Να αυτό τους χωρίζει Ύ,α να ΙΙ'll,αλώνουν.

;ιιη;,Ι 1'ι:slηίnJι: nι:}ιί ι;ί;sιι:ιιηι:k istι:ιlin?

Ε: ΤΙ έχεις ζωγραφϊσεl ι:δώ: Θέλ;.;ις να μου μιλ11σεις Ύια η, ζωγραφιά σου:

lΗΙΙ'ιΙ;ι 11Ι: (,"ίΖιlίll? Βι:ιιίιηlι: ι"ι;sιηίn

Λ: Βιι ι:1·kι:k.l)ιl

klZ.11lL

Ε:

!"'cki Ill: Υ;φl11;IΥ;1
Λ: SlL}';j ωll)'οl'l<lι ..

Il;lkk1l1ll;L

k()OIl~IIl'

Λ: Λυτό είναι αγόρι. αυτό κορίτσι και αιιτό είναι η πισίνα του. χρωματlσTl; πισίνα,

l11llSIII1'!

Ε Τι προσπαοουν να κάνουν τα παιδ,ά της ζωγραφιάς σου:

Ι;Ι:ΙΙΙ; ΟΙΗII1 t1ίίΥίik ΙΙ;Ι\,ΙΙΊ:ΙΙ. Ι'Ι:l1kΙί 11;Ι\'ΙIΊ\I.

Λ Κάνουν βουτιές.

(,",IIΨ}'ΟI'IΗI rι:sίlηJι:kί ι.:ι)ι;ιιl':l;ιl·'!

Ε: Άλλο τι Κι).νουν:

Ε: B;I~k;1 1lι;1ι:1' Υ;φl)'ΙIΙ'lίΙ(!

Λ: Παίρνουν τη μπω.α τους κω παίζουν στο νερό.

Ε: Τι σκεφτόσουν όταν ζωγράφιζες υυτό: 'ΗΟελες να πεις κάτι:

ι\: Τιφl:ΙΙΊ!l1 ,IΙ1[1 Ι1)'I\ΙI)ΙΟΓΙIΙ' .";ΙΚΙ;Ι.

1::

Βιι Γι:sιηί ι,,:ίΊΙ:I'kι:11 ΙΗ,:ΙΙ:Ι' ιlli.$ίilllίYΙ)IΊΙΙll1, 11ί~ι:y Ιllί ;11ll;IΙιη"ιι': ίsιι:uίι\

Λ: I)ίi~ίillιlίίιη

ki ...

Γι:sίlιι kOlllISιIIJU;,

11ii}'It:

11ίΓ Ι'ι:sίlιι

Α: Σκεφτόμουνα ότι

'!

. Να

κάνω t<:άτι τέτοω σχcτικ(( με τη ζωγμαφlκιι

Ε: Γιατί έκανες μια τέτοιιι ζωγραφιά:

Y:LIllll:lk,

Ε: Νι.:'ΙΙ:11 Υ;φΙII111ίi}'1ι:11ί ΙΊ..'Slllί'!

Λ: Επειδ,; το 1',Θελα

Λ: (;ίίπκίί (,Ιl1lιη ι.,:ι:kιί.

Ε: Ί--ΙΟελες να δείξεις κάη σε ,,(ιπoloν~

Ε: ΒiΓίιιc lιi~Ι:Υ lηί ,1I11<1lΙ11,ιk isιι:ιlill'!

Α:Νω.

Λ:

Ε:Τι:

1-11111.

Α: Ηθελα να δείξω. φίλοι μου ελάτε να δείτε τη ζωγραφιά μου.

Ε: Ν("!

Λ: Λnl:ΙΙ1l1;ιk ίsιαlίlιι: ;I1"k,IJ,I~IίlI" ι;ι:lίn

Ε: ΤΙ θα ,'lθελες να πεις σχετικά με αυη;ν:

Ε:

n;srllillli ι;ίiιίίll,
["csIlliI1I( ί\1;ΙΚ;Ιlι 11C sίί),Ιι:ιηck iSICI'SiI1"!
(,"οωk ... 11U ~:οι:ιιk ί~ιι: ,ΙΓk;ιιl:l~lιιl"l yukkCl1 sLk1lιJI

Α: Αυτό το παιδί". αυτό το πα,δί βαριέται επειδ,'ι λείπουν οι φίλοι του αλλά ακόμα και

I)cki

Λ: Βιl

11ΙΙ

ίιΗ1;Ι ),ίιιι: ιΙι: '11IIΙ!ιl. Ενίlιί ι,,'ΟΚ

Ε: Ι'ι:κί

ύϋ~ίilιίiΥΟI'JΙIΙ1 SΙ:IlI)ιrrlLΙ ~'ίΖcIΙι:n'!

Il(

Λ: Ι{ι,;sίιη

kOntISHllJ,I11HllIl

1-11 Ηι
[: OnJiLIl
Λ: 1-11111.

(\

1;: Μιιπως liθελες και εσύ να πας στο σπίτι:

Z~llll<ιrl?

Λ: Ναι
1111 ~'ί;ί'.ιIίη"?

Ε: Γι' αυτό τη ζωγράφισες~
Α:Νω,

Ε: Οgn..'ιιιιι:ιιίlιl..' ι;ii...;!cnηcΚ ί,ίn ιιιί ι,,'ίΖιlίιι'!

Ε: Για να δείξεις στην κυρία σου:

1-/1 1-1 Ι ,

Α: Ναι.

Ε: I3ΙI ι,:ocιlI.: 11Clcl' Υ;φl)'οl' hΙIΓu;ί"?
Λ: I~ΙΙ: ίΙΙ'k;ιu:ι:;;l;ιπll,1 ι;ω ί)'IIΓ
Ε:

!)cki

Ε: ΤΙ κάνει αιιτό το παιδί εδω:

S0I1I';1 ι:ωιι slkl11nc" ι:νι:

ι\:

Α: Πάει στους φίλους του και όταν βαριέται επιστρέφει στο σπίτι.

JtinίiΥΟΓ.

IΙ\IΓιl:ιkίlΙ:l'nι: Υ,φl)'ω?

Ε: Και αυτι'( εδώ τι κάνουν:

Λ: Ο.-J,ιkίlι:r ιΙι:
ΙΞ:

χαρούμενο. Αγαπάει πάρα πολύ το σπίτι του γι' αυτό και πι; ρε απόφαση να

Α: Να "άνω "άη τέτοιο.

Λ:

Λ:

Eival

Ε: ΊΊ σκεφτόσουν όταν ζωγράφιζες αυτό~

Υ,φιιι;ι}'ι UίίsίίnίiΥοlΊ!ιιlη.

Ε: Λι;;ιh;ι sι:ιι ιΙι: lηί ι:νι: ι;ίllιιι:Ι.: isIiyol'llιII1

έτσι

πάει στο σπίτι "αι πl;γε.

sι:νίΥOl' υίΥC ι;νίlι( ι;ίιιιιι: k;ιι<ιιι νι:l'Ιlιί:;; νι: ι;ίιιηi$.

1111 kίί~ίίk c:,:UCllg;l JUglllll ι;ίil1ίί (liIst;ιsr
Βιι 4;οι:ιιkl:ιl' Inrnla I1L: Υ;φIΥοι·ι.ΙΓ?
()1l:Ι ~;I:;;ΙIΊI ι;ίίnίί Υ:φl)'οl'I;IΙ', llllglIlll ι;ίίnίί)ιlηίί~,

Υ;φIΥOl"

Α: Αυτά, κάνουν τούρτα γενεθλίων στο ~I\Kρό παιδί
Ε: Αυτά τα παιδ1ά:
Α: ΊΌν κάνουν έκπληξη, είναι τα γενέθλ1α

tou,

Ε: jΙι:kί sι:n Ι)ΙΙ rι:sίllllΙ:l'ί Ι1Ι: Υ;φlll:ΙΚ ίsιι:rsίιι?

Ε: Τι θέλεις να κάνεις τις ζωγραφιές αυτές

Λ: Ι)ιι ν<ll";ι

Α: Να τα κολλl;σω στον το;χο

<ISIll;rK ίSIι:ι-ίlll.
S:1I1" 11:ιr1ι;i kOIlllι];I

Ε: Ι{ι:sillllΙ:Γ
Λ:

l{csilJl

Υ;ΙI'lIIΙΙΙ(1

Ε: Σε τι σε βοηθάνε οι ζωγραφιές:

oIl1)'OI'?

KOΙHll:ΙΓlIK!;Ι,

Λ: Σε θέματα ζωγραφlκι;ς.

Γιαιδι3
(uι:ιlk3
ΙΞ: Λn:lοkιιΙιιlιιl;1ι:n
Λ:

,,:nk

nι: Υ;φιιι;ι!.: IΗφιη;1 ι;ίιlίΥΟ(!

Ε: Τι σου αρέσει να κάνεις στο νηπιαγωγείο;
Λ: Ζωγραφlκιl.

I{CSiIll,

Ε: Τι σου αρέσει να ζωγραφίσεις

Ε: Νι:Ιcr ι.;ίΖιιιck Ilo~tIn:1 ι;ίυί)'()Γ

Α: Δέντρο,

scnill?

Α: ΑΥ;ι'.

Ε: Άλλο;

ΙΞ:

Α: Κατσίκα.

Bil:;;ku"?

Λ: Kc~j,

Ε: Άλλο;

Ε: B:ι~K:ι'?

Α: Μπάλα.
Ε: Άλλο; Υπάρχει;

A:Tur·
Ε: l3:l~k ... b.~k .. νίlΓ

Α:

1n1'!

Α:.

Ε: Πότε σου αρέσει να ζωγραφίζεις;

Ε: Γ'ckί πι: Υ;φΙIΚΙίυι sonr~I Ι'ι:sίlιι ςίΖlnι:k 110:;;1I11~1 ι;ίιJίyoΓ"!

Α:

Ε: Μετά από παιχνίδι; Μετά το μάθημα ή κάτι άλλο;

Α:.
Ε: Oyιιπιl<ιη sοnπι Ι11I,
Λ:
!Ξ:

Λ:
Ε:

ucrsICI1

TCl1cHislLIl SOllr<i.
Ι\:κί n( Z;lnl,ln rι:sίιη
EvdcykcIl.
IICki SΙ:IlΙ:Ι: rι:sίιιι

sοnr;ι Ι111 ΥίΙιΙ;ι b;ι~k;ι hi~()'dcn

sonr.. 1111"?

Ε: Πότε δεν θέλεις να ζωγραφiσεις;
ι.;ίΖιη(ι':

hu:;;Iln;I

ι;ίιmίΥοr?

Α: Όταν είμαι στο σπίτι.

Ε: Πιστεύεις ότι σε βοηθάει η ζωγραφική;
ιΥίΖlη(κ

SiLl1:l ΥΙΙΓUlmcι ulu)'or mII"l

Α: Ναι

Λ: Ενι:!.

Ε: Η:ιηι;ί
Λ: GίίΖCΙ

Α: Μετά το διάλλεφα.

Ε: Σε η:

Α: Σε κάτι καλό.

kOJlIlua 'l
hi kοnιιdίι.

Ε:

1'\ μαθαίνεις όταν ζωγραφίζεις:

Ε: Νι: ogrι.;niyorslIf1

Α: Τη καμηλοπάρδαλη, τον ελέφαντα. το σκύλο, τον άλογο,

Λ: ΖίίΓ:ΙΙ';ι, ΠΙ,

Ε: Τ, είναι όλα αυτά;

!Ξ: Νc

I,CSilll c:,:iz(rkcn?
KOrck, ί.ιΙ

olllyor bIlnlί.lr I1Ι:PSi'l

Α:.

Α:.

Ε: Μήπως ζώα;

Ε: 1-1:I)'ν,lΙ1l;ιrI111 ;ΙΙ:ίlh;ι'!

Α: Ναι.

Λ:

1-11111.
lJcki ςίzι!i.Yίπ rcsimlι:ri
Λ: Gίiz(1 bil'll;IYVJll,
Ε:

Ε: Τ, θέλεις να κάνεις τις ζωγραφιές που έκανες;
πc YίφΙ11ίιk

Ε: Ρι:Ιί ο rι:sίΠlΙι:ή ι;ίΖdίkΙι:11 sοnΓ;Ι

Α:
Ε:

Α: 'Ενα όμορφο ζιi)o.

istcrsin'!

Ε: Κω τι θέλεις να τα κάνεις;

Olll;Ir:l

πι; y;ΙPItl;tk

isIcl'sin?

Hlllli ~ιι kίlgll\;ιrίΙ
Λ: AsIllak.
Ε: Ncr(yc :ISlll;ιk?

Α:.

Ε: Αυτές τις ζωγραφιές που έκανες πάνω στο χαρτί, τι θέλεις να τα κάνεις:

..
~izuigin r(sίΙ11Ιcή, I1C Υ:φlllίlk ίstΙ:Ω'ίlι

sunru'?

Α: Να κολλl;σω,
Ε: Που;
Α: Στον πίνακα.
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Λ:Τ:111Ι,-I)Ι;Ι.
Ε: 1\~Kί

Ε: Θα lιΘελες να ~lάOεlς κάτι περισσότερο γιο. τη ζωγραφlκι'l:

n:...;ίΙll

Ιι;ικκιιιύ;ι ιl,lll;1 ~'()K ~Ι:Y ίigrΙ:IΙJllι:k ί.";IΙ:Ι'll1ϊ)'ιΙίn'!

Α: Ναι

Λ: ΗII11.

Ε:Τι:

Ε: Νι.:?

Λ

1:::

Λ
Ε: Νι;Ιι:I' iign.:rιrnck ίsιι.:ΓJίιι

Λ: Ag;l~:, kι:ςi. Ιιί

111ι.:~ι:

n:siInlt:

uc

ki\ι1ι.:k.

Ε: Βι.:ιιίιηlι.: rι.:sιηίιι 1,;Lkl\1llιl,1 κOlnψιι,ικ ί."ιι.:ι·

IlliSill?

tl':

l1i

υι;

"1.01"1.;1',1,

Ιιί

1:::
Νι:Iι.:ι' ι.;ίΛΙίll 11ωιl;ι'!

Ε: ΊΊ κανουν

Ε: Νι.: y.φl)ιI)Γ ;lllllΙ:IΙΙι:

1',tl),111'1

C:

Ε: Βιι rι:sίnιιΙι: οι: )',φIΥlll"!;Ι(!

Α: Ξαπλώνουν.

Λ: Υ,IIΙΥΙIΙ"1ιη

[:

1'ι.:l\ί nι.: ιlίί~ίίllίiYOΓIΙllll Sι,,'Π

μάμο. και ο πατέρας σου:

Τι ,",ςί\υυ\' εο,;'"

ζωγραφιrι:

Τι σκεφτόσουνόταν έκανες αυτό:

Α: Τη ~,Iαμά κω το μπαμπά μου.

\ok 1110

sι:νί)'ωsιlΙ1 sι:lιΌΙ Ι'ι,;kί

11\]

"ίll1'!

Α: Αυτό εiνω μαξ1λάρl.

Ε: ΊΊ προσπάθησες \'α κάνεις εδιj):

YiLslIk

Ε: ΒlIΓΙI;Ι 11ι.: ,,'ίΖnιι:)'ι; Ilgω~IIJ1?

Α: Αυτοκίνητο,

Λ: Λτ;IΙ,:1

Ε: Άλλο:

Ε: 13.I~K .. ?
Λ:

QTll

Ε: Αγαπάς πολύ τους γονείς σου: Και ποιος είναι αυτός:

Ε: ΗΙl11η ,11l11ι.:n]ι: 11,11),1111
Λ: Ηιι ~Ι:I1Ι:

1)1111\1 ι;ί:ι,ι:I"Κι.:Il?

1',111;1111.

Λ: Λnnι;ιηlι.:

Λ: Ο πατέρας μου και εμένα.

13;11,,1111 lJi

ιΙι.: Ι'ι:η.

Ε: Τι KfΙVETE εδιj):

Ε: Νι: Y~111)'(1rSΙΙ[HJz !lΙΙI'ιl;ι'!

Λ: Ανεβiικαμε στο αυτοκίνl1!Ο.

Λ: ΛΙ,ΙΙ)<ΙΥ;Ι

Ε: Τι Οα κάνετε: ΓΙου Οα πάτε:

IJinJik.

Ε: Νι: )'~φ;ιι;<ιkSlllIΖ'! Νι:ι'Ι:)'Ι: ΗiιJι:ι:ι:k~ίιιίΖ;'!

Α: Στο Μικράκιο.

Λ: ΚίilίikιίίΥΙ:.

Ε: Τι Οα κάνετε στο I\ι!lκράκlΟ:

Ε: Νι: Υ~φ.ιι·~ιkSIl11Ζ; Κίiιίίklίiιlι.:"!

Α: Θα φάμε φαγlJTό.

Λ: 'Υι:ιηι:" Υίι:ι:"Ι..

Ε: Θέλεις να μου εξηγιiσεις το η κάνετε εδώ:

Ε: Βιιι'ιΙ;ι Jlι.:Iι:I· y;ιρlyω~ΙΙIHIZ ί1ΙΙ!;1Ι1Γ InΙ~II}'!

Α: Καθόμαστε.

Λ: ΟΙΙIΙ1l)'ΟΓ\IΖ;.

Ε: Τι προσπάθησεςνα κάνεις σε αυτή τη ζωγραφ1ά:

Ε: Βιι 1\:~rl1illlll: nι.:Ιcl· y;φιηtιy:ι ι...:;ιlι~υη'!

Α: "Ετσl σκοτάδια.

Λ:

1:::

k;ιr;ιnllk.

l)iiYIl:

LΞ: JJι:kί lπι nι.: I)ΙΙΓιΙ;ι'!

Και αυτό η είναι:

Α: ΆνΟρωπος.

Λ: ins;lIl.

Ε: Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος:

Ε: Νι: Υ;φl)'()Ι- ο irl.sίIJl'?

Α: Βλέπει τον ουράνιο τόξο.

Λ:

kιψιkΙιπn:ι

Giik

Ε: Άλλο τι προσπαθε, να κάνει:

IJ;IKlyol'.

Ε: B;I~k;J ιιι.:lι.::r )';φlη;ΙΥJ ι...:ίΙ!ΨΥΟΓ"?
Λ:

('iiik

Ε:

Scn 1)\1
1-11111,

Λ:

Α: Θέλει να πάει στον ουράνιο τόξο.
Ε: ΤΙ είχες στο μυαλό σου όταν ζωγράφιζες αυτό: Ι-ΙΟελες να δείξε1ς κάτι:

kll~.lglll:I ~ίllllι.:" ί~lί)'or.

ΓΙ:~lllί ι...:ίί'.Ι:ΙΙCrl rιcΙι.:ι· ν'\ΓΙIΙ

:IkILllllJ'!

Bί~ι.:)ι ιιιί ~ίίSΙΙ:IΊΙΙι.:Κ ίsΙι:ιlίll'!

Α: Ναι.

Ε:ΤI:

Ε: Νι.:'!

Α: Τον άνΟρωπο και τον ουράνιο τόξο.

Λ: iIIS;Hl11i ιΙι.: j;ϊιk kII~<lgl.

Ε: Τι έχεις ζωγραφίσει εδώ:

Ε: Βωυ:ι nι.:: ι.;ίΖ;ΙΙίn'!

Α: Αυτό είναι ελέφαντας κω αυτό ..

Λ: ΟΙΙ lίlΙπι Ηι.:ιιι.::

l2:

Νι.: j;ίi.sιι.:nl1ι.:k

.
isIiYOl'IHI lil

Ε: Τι προσπαΘεί να δείξει αυτός ο ελέφαντας εδιJJ: Τι προσπαθε, να κάνει:
I)ΙIΓιl:l'! Νι: Υ;φ:ΙIΠ:ΙΥ:Ι ι...::ιlψ)'ω?

Λ: Προσπαθεί να φάει

Λ: Υ ι.:Ιllι.:k )'ι.:nιι:gι.:.

Ε: Όταν έκανες αυτό τι είχες στο μυαλό σου: Τι σκεφτόσουνα;

Ε:

Α: Τον ελέφαντα κω φαγητό

I\:ki

sι:nl)ιιIΗι ~:ίΖ;ι.:I·kι.:11 rιι.: ν;ιΓι!1 .ικιιιιιΙ;ι"! Nι.:lι.:l·ιJίi~ίίI1ίί)'OI·ιIιlll?

Λ: Ι--:ί Ι νι: Υι.:ιηι.:k.

Ε: Ί-lΟελες να πεις κάη με αυτlΊν τη ζωγραφιά:

12:

Bί~ι:y Ιl1ί ;1Ill:ίlrll;tk ί~Iι.:υίn sι.:I1!JΙΙ rι.:.sίnχlι.:'!

Λ:

11.

Ε: Λι.::ιh:ι

Λ:Οχl.

Ε: ΜιΊπως κω εσύ πεινούσες όταν ζωγράφιζες τον ελέφαντα;
ίI~ πιι)ιcllΒ Ι1ΙΙ lϊlί ι;ίΖ;ι.:ι·kι.:ll?

.scn Jc

Λ:.

Ε: Εντάξει. Που πιστεύεις όη μπορεί να σε βοηθιΊσεl η ζωγραφl""l;

Λ:

Ε: Τ:ιrll:l1ll. SCI1CC rι:sίlll ~:ιn:l nι:

konllda

Υurύlll1Ι:1 οΙI ωlίι'?

Α: Στη απεικόνιση των ζώων.

Λ: I~CSitll ι;ίΖlιιι.:kω.

Ε: Ζωγραφίζεις όταν δεν μπορείς να εξηγιiσεις κάτι;

Ε: B<I~K:.ι

Α: Ναι.

bi KoιnιιJ;1 y;trιlll11cI ο\;ι bilir ιηί, bίl~kίl ηι.:lαΙΙι.: kιιιι.UΗΥοr.sιln SCll rι.:sιπί'l

Λ: Η:.ιΥνuπ ~izInckte.

Ε: Τι για παράδειγμα;

Ε: Bί~ι.;y~ι.;Ι; ;InIίIIHnl;IYIIlCH γcsiIn \jίΖ;ι.:Γ
Λ:
(,

11

Λ: Είναι στο σπίη.

Λ: ΕνιΙι'!Ι'I",

1::

OK\JAo.

θt:λι.:ις να μου μιλlΊσεις για τη ζωγραφιά σου: Τι έκανες εδώ:

Α: Η μαμά μου. ο πατέρας μου

Λ: Λlllιι.::11Ι.1"ΙI1:ΙIη

/

Τι Οα ιιΟελες να μαΟεις σχετικά με τη ζωγραφlκιi:

Α: ΊΌ δέντρο. ΤΙ\ κατσίκα. και την βελανιδιά. και το

;11;11,:;ιl(.)

Λ: ΤΟ δέντρο, τη γάτα, το σκύλο. την καμηλοπάρδαλη και τη κατσίκα.

rnisin'?

Ε: Τ, δείχνεις με αυτά;

1-11111.

Ε: Μι.:scl:ι ηc

Ijjz;crsill'l

Α: Τα ζώα.

Λ: ΛgίlΙ;, kcιli, kίψck, ΖίίΓι.:I·ίΙ

Ε: OnlίllΊ \jίΖι.:rkι.:n

nc

hi

ιlc κα;ί

j;ϋstcrιηι.:Υι.:: \jilll!?IΓSIIl?

Λ: Η;ΙΥν:ιnl:ιrι.

Παιδί4
(ocιlk4
Ε: Λn:ιοkιllιιnu.ι ι.:η

\jok

nι: y.φlΠίlK IH)~ΙΙIlίl ~ίιJίyoΓ

.scnin?

Ε: Τι σου αρέσει να κάνεις στο νφτιαγωγεiο;
Α: Ζωγραφική.

Α: Ι{ι.:sίιn.

Ε: Τ1 σου αρέσει να ζιι.Υγραφίσεις:

Ε: Ρι.:kί ηc ι...:ίΖIΙΙι.:" ΙΗψlnίl ~ίdiyor'!

Α: Ξυλοκοπτική μηχανή.

Λ:

OdHn

motorιI.

Ε: Γιατί σου αρέσει να ζωγραφiσεις;

12:

Νι:ύcll

rcsim

ι...:ίι.;Ιllι.:k I1U~tHlίI ~ίJiyur"!

Α: Αγαπάω.

Λ: Sι.::νίΥurιlιη.
Ε:

NcyIe

ιιgr:ι~ιιkι:ιn :-;0111',1 rι.:sίιn

Ε: Μετά από τι σου αρέσει να ζωγραφίσε1ς Πότε θέλεις:

((izrnck

IHΨιn;ι ι;iιlίyol''! Νι.: z;ιnl;Hl sι.::νcrsίη rι.:.sil}

ι,:ίΖmCΥί?
Λ:
Ε:

YCll1ck
IJcki ηι.:

Λ: Κ;ιrnιιn

Α: Μετά το φαγητό,
Ε: Πότε δεν σου αρέσει;

Υι:dίkιι.:n sonrίl.

Α: Όταν πεινάω.

Ζ;ιιη;1Il scνlηι:Ζsίn'?

Ε: Πιστεύεις ότι σε βοηθάει καθόλου η ζωγραφική;

<LCkcn.

Λ: Ναι.

Ε: Sι.:ιιι:c rι:sίrη ι;;ίΖιηck S;Ul,1 Υ<ιrιlΙΙllcl ωΙΙΥΟΓ ιιιιι'!

Ε: Σε τι;

Λ: Ενcι.

Λ:

Ε: Νι: kΟl1ιlι!;ιΊ

Ε: Τι μαθαiνε'ς όταν ζωγραφίζεις;
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Λ:.

Λ:

ι;: Νι; ίJgrι:nί)'lιπ,ιll\ (ι;~ίlη ι;ίi'ι'rkι.:n?

Ε: ~ε βo1lOάCI καΟόλ.ου:

Λ:

Α: Ναι.

Ε: S;II1~ )'~ΓιJllπl'l
Λ:

I1lu)'lIr

ιηιl'!

Ε: ~ετι:

111111.

Α ..

Ε: Ncl..OllllιJ:I?

Ε: Τι Οί:λεις να κάνεις τις ζωy~φιές που ε..-ανες:

Λ:

Λ: Να τα κο)J,liσω στον τοίχο.

..

Ε: Βιι ι;ίιιlίgίn Γι.::--ίιηlι.:Π 11(: )'.φιη:ιι':

Ε: !:ου ορί:σεl να τα βλέπεις:

iSlcr.-ill?

Λ: l)ιl\';11';1 ;l~ln;Ik.

Λ: Ναι.

Ι::

I\:ki 11I\1;lr;II);lk,n;II':

Λ.

E\I.:t.

Ιιιφιιι:ι ΙΙΙI 1;iιJί)'oΓΊ

ΙΞ: Θελι:ις να μάΟε1ς "άτι "αl\'ΟύΡΥΙΟ για τι! ζUJγραφl"'l:
Λ: Ναι.

Ι;, 1{ι.::--ίlnΙι.: ;ιΙίl}..ιι!1 )ι.:11ί .$ι.:)'!ΙΤ iigrclllηck ί:--ιι.:Γ ιnί:--ίll?

Ε: Τι Οα lιΟελες:

Λ:

Λ Να ι..ανω ξυλο"οπτι,,11 ~ιιιχωr"\,

111111,

1·:Μι.:sι.:lίll1ι:Ιι:rίίgrι.:l1lηι:ι..ίSIι.:l'ιJίΙ1!

Ε: tσυ μπορείς \'α

Λ: ()ιJol\ lησιοπι Υίφιηιιk.

Α: Χιιιιμ. έχω ξηλώσει.

Ε: SΙ:11 OιJιll1

11\010111 )'ίφ:I!)ίlί)'ΙΙr
s(ikliigHIll \ίlr.

lIlιι:--ιιη'!

.. ύνεις

τέτοια

Jl'llO\11.

Ε: Ζωγραφίζεις κάτι άλλο:

Λ: ι ι. S;lιJΙ:ι'Ι:

Α: Ζωγραφίζω.

Ε: nil~k<l $Ι;)'ΙΙ:Ι' ~:ji'i}'OI' Inωωl1'!

Ε: Τι:

Λ: ζ:ίi'i}'οnllll,

Λ: ΤουφέκΙ.

Ι;: Νι;Iι:(!

Ε: Γιατί ζωΥραφiζεlς αυτά: Τι σκέφτεσαι όταν τα κάνεις:

Λ:ΤΟΙ"ι:k.

Α:

Nι.:ιJι:n ,ί:ιίΥUI-SΟI1!1ΙL $ι.:ΥIι.:ΓΙ! Νι.:Iι.:Γ ιJίί$ίίI1ίίYtlNlI1 ι;ί;ι-ι:I'kι:l1?

1::

Ε: Έλα να δούμε αυτο. τι ζωγράφισες εδώ:

Λ:

Α: ~πίη. γρασίδι. δέντρο. πόρτα. παραΟIJΡΟ. άνθρωπο. δέντρο.

Ε:

$ΟΓilΥίΙ h;ιk:Illnl. nι.:lcr t.;iZιJill SΙ:1l Ι)υΓιJ:ι'!

r,cl

Ε: ΤΙ κάνει αυτός ο άνθρωπος:

Λ: Εν. ι.;ίll1CΙΙ. Jg;I~. ";φι. ΙΚI1Ι'ι.:rι:. ίl1:--;lη. ;ιy~I(...

Λ: Γl1lyt να σπάσει το δέντρο.

Ε: nιι

Ε: ΤΙ θα το κάνεt: Προσπαθεί να εξΙlΎήσει κάη:

Λ:

insJI1

ιιι.: Υ;φl)'ΟΓ hιιmιι?

"ΙΓηΙίΙΥίΙ 1;ίιιηί$,

"g:K'1

Α:Μlιλο,

Ε: Νι.: y:φίlL'ίLI.: :IΥ:lι';I! Βί$Ι:Υ lηί ;ιn!:ιιιη;.ιΥ:Ι Ι;ίΙII$ΙΥtJΓ l,ιιn..l:ι'!

Ε: Γl1lyt \'0. μαζέψει μιιλο: Τι σκεφτόσουνόταν έκανες αυτό. η είχες στο μιιαλό σου:

Λ:ΕΙιn:.ι.

Α:

Ε: 1:1111:.ι

1111 10pl:lln:I}';1

~ίIlI! Sι.:lιl,,1 rι.:sιηί \~ii'l..'rkCII ΙΙΙ: ιlίi~ίίl1ίi}'tll·ιJιll1. Πι' \';IΓιJl ;!klll1ιJ;i'!

α πάω στο τέλος του ουράνιου τόξου.

Ε: Και μετά ζωγράφισεςτον άνθρωπο:

ι\: (ίί>Ι.: "ΙI$:IΥI11l1l SΟllΙΙΙΙ:l ~ίιιnι.:k.

Α: Ναι.

Ε:

Ε: Που είναι το ουράνιο τόξο:

I'cki 5υΠΓίl bII ins;Ini 1111
111 hI.

Λ:

(iijk "ΙΙ$ίιΥι Ι1Ι:rιJι.:'!
Λ: ( rι;slnίn :ιrk;ι,",lηιJίΙ).

\'ii'ιJiII'!

Α: (~τo πίσω μέρος). πρώτα το γ~oίδι. πρ<j)τα το σπίτι. μετά τον άνθρωπο. μετά το

Ε:

Ε: Νι: }'~ιplyoΓ

δέντρο.
ίlι.: Ηπα: ι.;ίιnι:n. ίlι.: ίίnι:ι: Ι..'ν. SCΙΙ1rίl

hu ins;ulL'lk

iI1S;II1. SCIHnl

:.ιΥ:.ις.

hιIrιlίI"!

Λ: Κίτ;ι;ι-ιιφΙΙIΥΟΓ.
Ε: B~ιk

h:tkiIIIII1

Ε: Για δες και αυτό. τι ΠΡοσπάΟιισεςνα πεις.

hιιnιl:.ιI1ι.:Iι:r

\ :Ir.

11Ι: ;1Ι11;11111:.ιι': ίsιι.:ιJίιι Μ:ΙΙ?

Λ:.

Λ:.

Ε: Θέλεις \'0. μου μιλιιοεtς για τη ζωγραφιά σου: ΤΙ έ"ανες:

I~: Ι{ι:smίπ h;IkklntlίI "ι)nιφΙΓ
Λ:

IlllISllll'!

Νι.:Ιι.:Γ ι;ίi'ιlίI1?

ΙΞ:

Borua ίη:-ωι.l}ιιιΙΙ;ι ι:ν. hιlrιJιι :ιgιις,: hIlrtl:I .. 111Ι1
Νι.: Y;IpIYtIr blI ίns;ml)ΙΙΙΙΙίl"!

Λ:

Evill hOfil:-:Hl1lI

Α: Eδ~) τον άνθρωπο. εδώ το σπίτι. εδώ το δέντρο. εδ~) ζωγράφισα τα χρυσαφικά.

ι;ί;ι-ιJίΙ1\.

Ε: Τι κάνει αυτό ο άνθρωπος εδώ:

Α: Πάει να αντl"αταστήσειnl σωλιινα του σπιτιού,

Ι:ιkll1:ΙΥ:Ι ι;iιlίyυΓ.

Ε: Τι έπαθε 11 σωλιινα:

ΙΞ: Νι.:οlnΙΙΙ$L:νίnl,οnι:-:ιιn;ι'!

Α: Έχει σπάσει,

Ε: ΤΙ σκεφτόσουν όταν το έκανες Μιιπως είχες δει κάποια σπασμένη σωλ'lνα:

Λ: KΙflΙlηι~.

1::

Sι:11 hιιrlιιl;:ίi'ι.:rkι.:ιι Il~ ιlίi$ίίlιίίΥtJrιllll1'! Λι'''I>:1

Λ:

H:I}'Ir

k,rlk

1}{ιI\Ι lηιι J;(iI'lllίi$Iίin'l

k~lr1l

Ε: Βί,iΙι:rίllι.:

Y:LJJllt:lk.
I,i$c}' Inί ;1Ι11:((I1\:Ιι': istiyor

Α: Τη σωλ'lνα.

hllfL);I'!

Ε: Για δες. θέλεις να μου πεις τι έχεις κάνει εδώ:

Ε: Β.ι" b,ιkίΙΙIIΙΙ Ι)ΙΙ 1·ι.:sίll1ι1C 11CΙι.:I'

Λ:

Ar.tba

12:

Νι: ο!ύιι'!

V;lr

:LIlΙίlΙlllίιk ίstι.:r

Λ: Ί-ΙΘελα να κάνω αυτοκίνητο α"λJJJ. έγινε κάτι άλλο,

rnisin?

c.;ίΖcι:kιίlη I1:I$kίI1li~ι:y OlιJιl,

Ε: ΊΊ έγινε:
Α: Γάτα.

Λ: Κι.:dί,

Ε: Άλλο τι έχει η ζωΎραφιά σου:

JΞ: B~ka ηι;

ArJba,

Α: Όχι. να κάνω πόρτα.
Ε: ΠροσπαΘεί να εξηγήσει κάτι αυτό το παιδί:

11ΙΙ ι;οι:ιι"

Λ: ΒυΓ\ΙΥΙΙ.

Α:

Ε: Τι κάνει αυτός ο ανθρωπάκοςεδώ:
Λ: Μαζεύει κεράσια.

Α: Αυτοκίνητο. χιόνι. τετράγωνο. τελεία. ουράνιο τόξο. τουφέκι. ξυλοκοπτικιι μηχανή.

VJr'l

kί.lf.

k;ll\:.

llokIίI, ~ίi" "ιI~;ιYl. ΙΙΙΓι.:k. oιlιιπ ιηοΙΟnι. οιΙιιll

motoru,

ξυλοκοπτική μηχανή.

Ε: Βυ ηι.: burιlί.l'!

Ε: ΤΙ είναι αυτό εδώ:

Λ:

inSilIl.

Α: Άνθρωπος.

12:

N~ Υ:.ιΡΙΥΟΤ ο

Ε: Τι κάνει αυτός:

ins,m'l

Λ: Κι.:ι!ίl1ίη "ΗΙ:ιΥιnι!ωι ίι.;cήΥC ~irmi~.

Α: Έχει μπει μέσα στο αυτί της γάτας,

Ε: Νι.:dcπ oΓίlYίI ίς,:ι.:ΠΥι.: ~ίΓΙllί$'!

Ε: Γιατί έχει μπει εκεί μέσα:

Λ: ...

Α:

Ε: N~ ίIηl:.ιtιllίlY:.ι ς:ιl1$1yoΓ ο

((octlk

oΓιl:Ι'!

Λ:.

Ε: Τι προσπαθεί να πε1 εκείνο το παιδί:
Α:.

Ε: KcιJi 1lΙ:

Ε: Τι κάνει η γάτα:

yaplyur onJa?

Λ:

Ycmck olarJk ycmi$.

Ε:

Ycmck

Λ:

insJnI.

Α: Τον έχε1 φάει.

ΟI"Γ.ιι.: "ίιηί Υι:ιηί$'!

Ε: Ποιον:
Λ: Τον άνθρωπο.

Ε Ncιlcn ίIl5~ΠΙ Υι.:Ιl1ί$'!

Ε: Γιατί τον έχ.Ε\ φάει;

Λ: ς-ίJπkίί mSίUΙ ku\:OkInίl$ kcdίιJι.:π.

Λ: Γιατί ο άνθρωπος ήταν μικρότερος από τη Ύάτα.

Ε: Υίιηί "~ιIί insanιl;In ιJίIh;t
Λ:

Ε Βυ

Λ:

mI

hHyίikInU$?

111 hI.

Ε: Δηλαδή η Ύάτα ήταν μεΎαλύτερη:
Α: Ναι

n.:simde

π~Iι.:Γ

Bllnu bcn ycni

Ε: ΤΙ έχεις κάνει σε αυτή πι ζωy~φlά:

VHr'!

ι;ίΖιJίm. arkί!SlntIίI ιΙ:ι ν:.ιΓ.

Α: Πρόσφατα το ζωγράφισα αυτό, έχει και από πίσω.

12: Anl;lIIr mlsIn

πι.:lcr νίlΓ

Ε: Θέλεις να πεις τι έχεις κάνει εδώ:

Λ: ζ:ίmcn,

ίlls;ιη,

Α: Γρασίδι δέντρο. άνθρωπο. σπίτι.

ag:lc.;.

JΞ: Νc ΥίΙΡΙΥΟΓ bιι

hu rcsillldc'!
cv.

Ε: ΤΙ κάνΕΙ αυτός ο άνθρωπος;

ins,m'!

Λ: Λgί1CI kι.:sίΥοr,
Ε: Νc y,ΙP,lc;Ik ο IιgίΙC:Ι'! Νι.:ιΙι.:11

Λ: Κόβει το δέντρο,

kcsiyor OIHI'!

Ε: Τι Οα το κάνεt; Γιατί το κόβεt:
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Λ: (ϋnkίί "-ιιηιιnιι.}.

Λ: Επειδι) μάρανΕ.

ΙΞ: Νι: ;ιnl"ιιη;IΥ<Ι ι,:;III.}I)·ΟΓ

hII

~·(K:ΙIι.:. Γ!ιιιU,ι,!

Ε: Τι προσπαθε, να πει αuτό το πωδ':

Λ:

Α:.

Ε: Λ~;ICI kι:sίlκι: nι: )'<ιpίtι.:,ιk otlIl11IiIrίt!

Ε: Τι Οα κάνει τα ξυλα που έκοψε:

Λ: Υ;ιk:ιt::.ιk.

Α: Θα τα

I~: Νι:ιΙι:n'!

Ε:

Λ: (,"ιίnkϋ

... ~:.ιl\

Α: Επειδη έχει )ιοραθε, το δέντρο Ι(αl δεν κά,τι φρούτα πλέον.

"'ΙΙΓ\ΙΙIlΙΙ~ ΙΙΙΙ'Υ\'Ι: )':φΙIlΙ)'ΟΓ

Ε: Ι{ι::-.ίιη \ί7l11ι.:ι.:. S;Ul;II),I~k:1 ι.IIΙΗII:IΙΊI:1

;1I1lk.
)'ilflI1I1KI

Ε: ~ε J30'1Οάεl καΟόλου η ζωΥραφικιΊ:

ΟΙΙΙ)'(ΙΓ ιηιl'!

Λ: ΟllηΙΙΥΙ}Γ.
Ε: ΒίΓ ιι:ι.:
Λ:

.... άψει

rtari:

Λ:Οχι.

Ε: Δ'lλαδl'ι ιlό,'Ο όταν ζωγραφίζεις:

rι;~ίl1\ ~'ί/Ι:I'Kι:11 1lIί'!

hii)'II.:

111111.

Λ: Nuι.

Ε: B:I~k;1 hί~ι'ΥΙΙ:Γ ί,'ίιι

"IIII,tI1Illl)'or ιnιl\,ιιη. t1irillI.:

11ί~ι:)ι ~Iί:-ιι:rιηι:ι. ί,ίιι Inι:.\Ι:ΙI'!

Ε:

εν χριισψοποιείςτι ζωγραιρl.....

'l Υια ..:άτι

άλλο: Για να δεί~εις κάΗ σε ι.:άποιον Υια

παράδειy~lα:

Λ.

Λ:

l1αιδί'\

(IInLk5
Ε: ΛIl:ιοkΙIIΙΙΙΙι1ίl ι:n

ιιι: Υ:φ/η:ιι.:. IHI~III1:1 ~ίύί)'ΙΙΓΌ'

,ok

Ε: Τι σου αρέσει να Ι(άνεις στο VIlnlayωyEio:
Λ: Να βάφω. \1ft ζωγραφίσω και να παίξω.

Λ: BO)':ιrll;Ik.

Ε: Γιατί σου αρέσει να ζωγραφίσεις:

Ε: Νι:ύι:η

Λ: Αγαπάω πολύ.

Λ:

(ok

n.::siIll hi tl': 1I)'II:III1:lk.
I't:sirll ,ί;rrηι:k 11Iψιn;1 !;.itli)'or sι:rlίιιΌ'

sι:"ί)'οnιιn.

Ε: Γιατί.

Ε: Νι.;ιIι:I1'?
Λ:

<:ok

Λ: Εί\'uι διασκεδαστικό.

ι:glΙ:l1ι·ι:lί.

Ε: Πότε σου αρέσει να κάνεις ζωγραφlκιι:

Ι:: IIι:kί ηc )';ιptlkI;lll

SOllr;I

rι;:-.ίlll ,ί/ιnι.:ι..: Ι10~ΙII1ίJ. ι:ίύί)'ΟΓ'!

Λ:

Ε: Μετά από τι Ύια παράδειγμα ζωΊραφίζεις:

Λ:

11:

Μι.:sι:)a

I1C yarIIkt:IIl S.tlllr:.!

Λ: Ο Iίlnlan

Λ: Νι:

Α: Τότε που γίνετω πιο δ1ασκεΟΟστι",ό.
Ε: Πότε δεν σου αρέσει να κάνεις ζωγραφικη:

ι:glΙ:IlιΊ.:Ιί οl/η;ι) ,ι h:.ι.}IΙΥοr.

\01\

Ε: Νι: liIIιι:lιι

rι:..;ίιη ,ί/ίΥΟΝlη'!

n;siIll

\7ίi'lllΙ:ι..: IIO~ΙΙIl;ι ~ίΙΙllίY()Γ'!

LiIman h;Ib.lln

Λ: Όποτε έρχεται ο πατέρας μου.

ι:ι:lι1ίf:ίιιιJι::.

Ε: Πως δ'l).αδΙI:

E:N:ιsll y.ιnί'!

Λ: Έτσι νευριασμέ,'Ος.

Λ: Ι!,iIΙ: htί)'Iι: "-ιz~ln "-Ι/~II1.

Ε: Δ'lλαδιι όταν εί,'αΙ νευριασμένος δεν σου αρέσει:

Ε: KII.~IΩ ο)υικ:.ι ΙIlΙ rι:S.illl \ί;rll1ι:k Ilo~on:1 ~iIIlliyt)r'!

Λ: Ναι.

ι\:

Ε: Τι με τον πατέρα σου:

111 111.

Ε: 1Ι;111;Ιl1lίl πι:: ο1ιlη<::1
Λ:

Α: Λ γαπάω πάρα πολύ τον πατέρα μου.

'!

&:;\'ί}'ΟΓ\IΙIl.

B;IIJ;IIIlI \(ok

Ε: Και πότε σου αρέσει να ζωγραφίσεις:

Ε: ΙJι:kί πι: ;r;ιΙIl;,ιΙ1 rι:sίm ,ί;rιηι:k hll~tIl);I !;.ίιlί)'oΓ'!

Α: Τότε που Ύίνετω χαρούμενη η κυρία.

Λ: Νι.: I.OΙΙllίlη "-ίΠ.ι mιIIlιI

Ε: Πιστεύεις ότι σε βoI1BάEI 11 ζωγραφική.

Ε: SΙ:1l0': Γι:s.ίm ι;ί/n1ι.:ι.:.

oIIIrs:1

S.UliI

Ι) ,,:ιlη:υ1.

y;ΙΓιlΙΙllΙ:Ι ΙΙΙΙΙΥΙΙΓ Ι11υ'!

Α: BOI10άEI.

ι\:ΟlυΥΟΤ.

Ε: Σε τι:

Ε: Η:ιπ!;.ί "'ΩπυύίΙΌ'

Α: Σχετικά με τα ζώα.

Λ: I-Ι:Ι)'''<Ι11

Ε: Πως:

konIIsI\l1ll;a.

Ε: Ν:ι..;ι!nll·Sι:Ia'.'

Λ: Καμl)λοιτάρδαλ'l.

Λ:ΖίίΓCΙ·:Ι.

Ε: ΤΙ θέλεις να κάνεις τις ζΙΙJyραφιές που έ..:ανες:

Ε: Βιl ~j;rdigin rι:sίlηlι:rι 111..' Υ;φll1:1ι..:

Λ: Να τα

iSIiYO!":';IIIl'!

Λ: ΛSΙll:ιk.

Ε: ΝΙ:IΊ.:Υι.:

.... ολλήσω,

Ε: Που να τα κολλιισεις:
Α: Στις πόρτι;ς.

;IsIn:Ik'!

Λ: K:IIJlluΓίI.

Ε: Θα ήΘελες να μάθεις κάτι περισσότερο για τη ζωγραφικιΊ:

lΞ: 1{L'sίrηΙι.:rlι: ;l1;lk;ΙI1 ιl:ιΙ\ί1 ςοι..: ~CΥΙΙ:Γ iigrι:rιιηι.:k ίsιι:r

Α: Θα ,jθε1.α.

rnisin'!

Λ: Istι.:Πιη,

Ε:Τ"

Ε: Μι::sι.:l;ιnι:lι.:rίsιι:rιlίll'?

Α: Να παίξω με τη μπάλα.

Λ: ΤορΙ;}

Λ: Ηι

Ε: Θέλεις νο. ζωγραφίσεις αυτό:

oynu.alliIk.

Ε: H.csimιJc

onu

ιηιι \:ίΖ.Ιl1ι.:ι..: ίsιι.:nJίl1'!

Α: Ναι.
Ε: Πότε δεν θέλεις να ζωγραφίσεις;

hl.

Ε: Sι:n πι:
Λ:
Ε:

zaJllan rcsiIl1 \(izn1Cyi ίsιι.:ιηίΥοrsΙIl1'!
Klz~ln 0IUI1(3.
Bcnimlc rcsmin h;ιkklnd:I k(lI1U~alluk isIcr Illisin'!

Λ: l3ιι ocnίιη.
Ε:

B<I!,ika

Λ: Βυ

da

hII diI b;jbulll, hII d;I

nι.:lcr

Ε:

d:!

Ε: Θέλεις να μου μιλ1Ίσεις Ύια τη ζωγραφιά σου: Τι έκανες εδώ;
Νι:: ςί;r.ιJίη

Gil;r.ιJc.

bIlrda.'!

Α: Αυτός είμω εγώ. αυτός ο πατέρας μου, και αυτιΊ η ~Iαμά μου και αυτιΊ η Γκοζδέ.
Ε: Άλλο τι έχεις κάνει:
Α: Και αυτά

\'ar'!

buΙuιΙίιr.

civUI

σύννεφα.

Ε: Τι κάνετε εδώ:

Ε: Νι: y;φιyoγsυπυz siz
Λ:

:.ιηnι.:Ιl1 bιl

Α: Όταν είμαι νευριασμένος.

bunJa'!

KLImsalda ΥϋιίίΥυΝΖ.
Βυ Πι..' pcki?

Α: Περπατάμε στην παραλία.
Ε: Τι είναι αυτό:
Α: Η θάλασσα,

Λ: 1)ι.:ηίΖ.

Ε: Τ, κάνεις εσύ:

Ε:

$cn burda πι: Y<ΙPΙYOΓSΙΙΠ'!
Λ: $uyun ίςίndc Υί!ιϋΥΟΠΙΙl1,
Ε: BIlnJan ~ίΖι:rkcπ nc ν;ιτιJι :IkJIHtla'!

Α: Κολυμπάω μέσα στο νερό.

Λ: Dίi~ίinϋΥοrdUΙl1 ~ϋzι.:1

Ε: Διιλαδl1 σι..:εφτόσουνα να ",άνεις )ιια ηλιόλουστ/ μέρα;

Ε:

YiIIli ~ilnc~Ii 1Ji
Λ: HIhI.
Ε:

BIlrtla

bir !!ί1IlΙ:!,i y,ιpanaYI.

IIUVίlll1i \:ίΖιηι:ι..: istiyul"ιluII'!

πι:: ςίΖΙΤιΙ::ΥΙ: Ι;:Ιlιstιη'?

Λ: Ι'ί!,iι:k.
Ε: l3υΠI;ΙΓ
Λ:

Α: Σκεφτόμουνα να κάνω έναν ωραίο ήλιο.

Α: Τι προσπάθιισες να ζωγραφίσεις εδώ;

Α: φυσίγγιο.
Ε: Και αυτά τι είναι:
Α: Και αυτά φυσίγγια.
Ε: ΤΙ κάνουν εδώ:

nc'?

Bunlar Ii!,ick

Ε: Νι:
Λ:

Ε: Τι σκεφτόσουνα. όταν ζωγράφιζες αυτά;

ί~ιι::,

yarIyor bu
Oynuyorlar.

Ιί~cklι.:r 1"1 ΓΙΙ;Ι'!

Α: Παίζουν.
Ε: Τ, παίζοw:

Α: Και βέβαια πετάνε φυσίγγια.

Ε: Νc OYInιyorlar'!

Ε: ΠροσπάΘησες να μας πεις κάτι με αυτά τα φυσiγγια:

Λ:

Α: Ναι.

T:lbiiki li!,ick

ίIΙll1:tι:,I ΟΥηΙΙΥΟΓΙ;IΓ.
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Ι:: Βί-5ι.:Υ ]nί ;lιιΙllιη,ιι.: istcιJill -"Ι;1111ΙΙ ti~ι.:kΙι.:I·Ιι.: lιίΖι.:?

Ε: Τι:

Λ:

Α: Αυτά τα φuσiγγια ειναι χαρούμενα όταν παίζουν.

1-11 111.

Ε: Επειδl; παiζουν:

Ε:Νι.:'.'
Λ:

li~ι.:k]ι.:r· ~'()I.; ιιιιιιlΙI ollηιι~ ΟΥn,ιιΙι:n,

1311

Ε: Ο}'IΙ'Il!lkΙII'Ι ίι,:in llli ~·oI.: Ι11ΙΙΙIΙI
Λ:

Ε: Άλλο τι έκανες
Λ: ΤΙποτα.

1-11111.

Ε: 13:I~K;ι

111.: Ιι; ι'

Λ: B;I~k;] 11ί$Ι:Υ
Ε:

Λ: Ναι

oJIlHI$I;r(!

1'1\1 I"CSnliIl

Λ: l3ιι

Ε: Θέλεις να ~]Oυ μ ιλl'ισεις για αυτ!,ν τη ζωγραφιά σου:

ν,ιι''!

Α: Λυτό είναι έως χάρTl1ζ.

}Iok.

Il;tkk1l1ιl,t "ΟΗII$ιΠ;ΙΙ.: ίstι:ι'

Ε: ΤΙ είναι αυτά στη μέση:

l11iSiIl"!

Λ: Λυτό είναι θησαυρός.

11:H"iI;1

Ι: Βιl (JΓ!;ιιl;ιkίlι.:Ι·11ι.:'.Ι

Ε: Τι "ανεl εκεΙ

Λ: Ι!ιln];ΙΓ IΙΗ/ίl1Ι:.

Λ: Όμως είναι Oαμμ~:\'o.

Ε: Νι.: }',φΙΥΟI" (1 II,Ιί'ίnι:

Ε: ΠροσπάΟllσες να εξl]γl'ισεις "άτι:

\11\1;1"1

Λ: Ι Ι;I!.iIΙΙ: ~iilllίiliί ;ιrll;Ι

Λ: Από εδιtl ξε"ινάς. ΠI]γαίνεlς. πηγαίνεις μετr1 στρίβεις κω μετι:ι. σκύβεις, Ότα\' έρΘεις

Ι:: SΙ:11!)ΙLI'ΙI;Ι ω$Ι:)' I1lί ,1Ι11;IΙI}1;11': ίstι:ιlίll'!

:::δώ τρέχε1ς, τρέχιο:ις μετά φτάνεις εδώ και κάθεσαι. κοιτσ.ς στον θιισαυρό ι.:αι βλέπεις

Λ: ΒΙΙΓι!;ΙII hΙΙΊIΙ}'\1I·SlIIl. t!itliYOl"SII11. j;ίJi)'ΟΓSΙΙI1 -"ΟI1Γ;, lJίillOYllrSl1l1 sOllr:t k;Iί',IΥω"sιΗΙ

τα σοκολατέν]αχρυσαφlκα

ΙΙΙΙΙ"'Ι}';Ι !;!ι.:Ιίlκι: l':<φι)'οι)\1111 k()ΊυΥΟI-SΙΙΙΙ

Ε: Θελεις \'0. μου μιλl;σε1ς για τη ζωγραφιά σου: Τα έκα\'ες εδώ:

Il<Iι.ίI1ι:lιίlι ίι,:ίnι:
Ι;: 131] 1\:."ίιηΙι:
Λ:

!l;tkrY(II"SlLll

,1!;lk"rII

sOIlr;tI1t11,ty"

ι;ι:lί}'οr-sιlοllιιι-ιΙι οtιιιυΥωsιlll.

j;ιiιίίΥοΠ,ΙΙlll;ίkο],lι;ι ,ΙIΙIΙ1.

"ΟIΗψη,ιι.: ί:-;ιι:ι·

II1i:-;iIl"!

Νι:ΙΙ:Γ ",:iZΙliIl

Α: Ι)ομπότ.

Ε: Άλλο τι έκανες:

11tlnJ:l"!

Α' Κω αυτά ιο:ίναι ρομπότ. Πόρτα για τους μικρούς ανθριflΠΟυς.

I{oll()1

Ε: Β,]~k,IIlι.:Iι.:I· ν<lΓ'!

Ε: Τι •..-άνεl το ρομπότ εδώ;

Λ: ΒΙIIlI,Η' ιloι rO!loι. Kίiι.,:ίiK ίο:-;;ιI,ιl' ί,ίιι κ,φl

Α: Κάθεται βέβαια.

Ε: Νι: Υ,φlΥΜ IΗΙ n1110Ι 11ΙIΓΙΙ"'?

Ε: ΤΙ προσπαθεί να μας πει το ρομπότ:

Λ: Τ,ιοίίκί otιlnl)'Ι)Γ.

Α: Σκέφτεται κάτι καλό.

Ε: Νι.: <ΙΙΙΙίιιlΙ1,ΙΥ;Ι ι.,:'IΙΨΥοl·lιίΖι.: ο ro11OΙ'!

Ε: ΤΙ σκέπτεται:

ι\: C'iίίΖΙ:Ι 11i~ι.:)ιlι.: ;1\;lκ.ΙΙI ιlίψίIΙίί)IΟI·.

Α: Να βρει το Θησαυρό βέβαια. να το φάει. Δεν μπορεί να το βρε,. αυτό σKέφΤEταt.

Ε:

Ncylc ;ll;rk,rlr

Ε: Αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν εδώ:

Λ:

T,Ihiiki

Ε: Ηιι

ιJίΨίηίίyo(!

11ί .IΙΙΙI111ιl!lη,ιι.:. ΥΙ'll1Ι:ι.: οηιι. ΟIlΙΙ 11ΙII,ΙIΙ11Υω. 0Ι1L1 ιIίί~ίίl1ίίYOΓ.

ill:-;;lIllilI"

11ι.: Υ,φΙΥor

Α: Αυτοί είναι μέσα στο ρομπότ,

Ε: Τι κάνουν μέσα στο ρομπότ:

bLII"U,I'!

Λ: ΟΙΙ!;ΙΓ ιυ!lolιιπ i~:ίIlJι:.

ι\: Ανακατεύουν κάτι. και χαλάει το ρομπότ. έχει σπάσει.

Ε: Νι.: Υ;ιΡι)'οl·l,ιι·ωIΙΙJΙΙΙΙ1 ί~ίl1ιIΙ:'!

Ε: Οταν έκανες αυτά τι σκεφτόσουν:

Λ: τ.ιl1iίΚί k"πsιιrι)'οr];IΓ 11ί~ι:y. SΟΠΓU ιυtJοι Ι;Ι I)UΖιιtιlιι, "IΠΙllll~.

Λ: Ί-Ιμουν στενοχωρημένος επειδl; δεν είχα κάνει τον ,μ,ο αλλά είπα ας μην κάνω τον

Ε: Sι.:n οιln]ίΙΠ ι,:ίΖΙ:ΙΙΙ:Π

,;λιο να είναι έτσι.

IlL:lCI'

ν,ΙI"(]1

,jkllnJ.i"1

Λ: (;ίίllι.:~ί Υ.:φ.lιη:ιιΙψlη ίι.,'ίlι ίίΖι;ίίnιΙίίlll ilIllU olsun ιlι;ιlίln ~ίίI1Ι:~ Υ;φΙΙΙIΥ.IΥllη !lΗΥ]ι.:

Ε: Α υτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να πουν κάτι: Γιατί χάλασαν το ρομπότ:

O]SIIIl.

Α: Λένε; Γιατί χαλάσατε αυτό το ρομπότ τώρα θα έρθω να σας δείρω. λένε.

Ε: Βιι il1sunIιIΓ ω~ι:y Ιl1ί :1Ι1];Ι(I11'IΥ;1 (,,',IIΨΥOl'ΙΙΙ'11ΙΙ ΓΟlιΟ1\1 ηι.:ιIι:rl ΙΙOJ'.ιΙυ[;ι(!

Ε: Αυτοί που είναι μέσα:

Λ: ΟίΥΟΓ!;IΙ': :-;iz 1111 ωΙΙ0ΙΙΙ l1ι.:ιΙι.:π Ι)ΟΖΙΙΙΙΙΗΙΖ ~ίlηιIί :-;ίΖί rliivrnC)'G gι.:]ι·ι.:Ι11. ίi)']ι.: ιJίyυl-I.ΙΙ·,

Λ: Ναι.

Ι'::

Iljinucki

Λ:

1-1111].

ίrιs;ω[;ιr 1111"1

Παιδi6

(oC\Ik6
Ε: Λn;ιοkιIΙιlrιιj;~ ι:η ~:(1ι.: 11ι.: Υ,φll1ί1ι.: 11()~lιrl:I ι;iιJiΥΟ(!

Ε: Τι σου αρέσει να κάνεις στο νηπιαγωγειο:

Λ: ΟΥΙΙΙ1 ΟΥIΙίtrn;ιk, .... ι.:;lιI.Ι~Ι"ΓI]nl,ι

Α: Να παίζω. να παίζω μc τους φίλους μου.

Ε:

I{csill1

uyn,Hll,Lk.

Ε: Σου αρέσει να ζωγραφίσεις;

)',φ]I1,ΙΚ IΙΟ$LII1ίl ι;ίι]iΥοr ιηιι'!

Λ: (ίίιΙίΥΟΓ,

Λ: Μου αρέσει

Ε: Νι:ιΙΙ:11"!

Ε: Γιατί:

Λ: Νι:ι]ι:ι:ι:ι.:nn ...

Α: Γιατl\\\\ ..

Ε: Νι.:ιΙΙ:11 sι.:νiΥUΝΗΙ

rcsi]ll

Υ,φl11'IΥ]'!

Ε: Γιατί αγαπάς τη ζωγραφlκιι:

Λ: inSiLl1l<lr, cν, Υυι. οωhίis, ,IΓ;IΟίΙ.
Ε: Νι:

z,rrnun

Υ;φιικωn

ι·ι.::-;ίl11 Υίφlιι:ιΙ.: ιI;ιI1U

Ijok

Α: Άνθρωποι, σπίτι. δρόμος, λεωφορείο, αυτοκίνητο.
IHφιnίl ι;ίιlίyoΓ'! !-Ιιn!;ί ZίlIBiIIllilΓll:I, ]nι::-;ι.:];ι nι.:

Λ: Dίί~ίίΙ1ι.:lηiΥοnιπι.
Ε: Ι\;κί πι.: ΖίΙΙl1i1Π

rcsilll y;trIlliLk

Ε: Και πότε δεν σου αρέσει να ζωγραφίσεις;
]10~υI1J

!;iIilliyur'?

Ε: Πότε σου αρέσει κω πότε όχι;

ΙΞ: MCSC]ίl ΠC Zίlmiffi hΟ~ΙlΙ1ίΙ ι;ίιlίyoΓ πι.: ZiHll,U1 giImiyor'!

Α:.

Ε:

Ε: Μαθαίνε,ς κάτι από τη ζωγραφl ..., ;;

H,csiIl1

Λ: Ηι

)'a[Jmιιk s;ΙIlίllJi~cylcr

iigrCIiyur

lηιl'?

Α: Νω.
Ε: Τι;

]11.

Ε:Νι:?

Α:

Λ:

Ε: Θα ιιθελες να μάθε,ς κάτι περισσότερογια τη ζωγραφl.....,;;

Ε: I~CsiIl1IlakklllιJ,,- Oί~ι.:yΙι.:Γ iJgrcl1Illck istcr misin'?

Α: Ναι.

Λ: Ηι 111.

Ε: Τι; Κάτι καινούργιο;

Ε: Νι:]cr'! γι:ιιi bi~cy]cr'?

Α: Έκανα τα καινούργια πράγματα εδώ.

Λ: Υι.:llί bί~cyΙι.:li hι.:11 y;φιιrη Z;ιICIl bnrιJu.

Ε: ΤΙ έκανες; ΤΙ είνω αυτά τα κωνούργια;

Ε: Νι.: Υ;ΙΡΙIIl'? NcιJir btI Υι.:ηί ~cycIcr?

Λ: Δεν ξέρω την απάντηση.

Λ: Ccν;ιbl

Ε: Πότε δεν επιθυμείς να ζωγραφίσεις;

bilmiyol1Lm.

Ε: C,IIlIIl nc Ζίιιηuπ rι:silll y,φlηιιk isIcmcz?

Α: Μερικές φορές θέλω μερικές φορές όχΙ.

Λ: BίlZCIl

Ε: ΤΙ έκανες εδώ μπορείς να μου εξηγl;σεις;

Ε: Βιι
Α

\

Α: Μερικές φορές μου αρέσει μερικές φορές όχι.

Λ: l3ίΙΖCΠ gίιliyor b~ιzcn ~illlliyor.

Λ:

ι,

Ε: Πότε σου αρέσει να ζωγραφίσε1ς; Μετά από ποια δραστηριότητα:
Α: Δεν μπορώ να σκεφτώ.

sonr,t"!

isicr bίίί'..L'Π istcIlla.

rc:-;mindc nclcr ι,;ίzιJίπ bίffiίl

(3cn bllnLI

ίιπΙίΙ\ΙΓ 111ISIB'?

ι,;ίΖάίηι.

Α: Εγώ αυτό ζωγράφισα.

Ε: Τ, είναι αυτό;

Ε: NcιJiro'!

Λ: Άνθρωπος, έχω ξεχάσει να κάνω το αγόΡ1.

Λ: insilll. crkck YίlPΠlί1YI ιlnι]ιmΙl$ιιm.

Ε: Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωΠΟ1; Μπορείς να μου εξηγήσεις το τι έχεις κάνει;

Ε: Νι; Υ,φΙΥΟΓ Ο ins::ιn],tr'! Λπ);ι!IΓ mtSlIl blI rι:sίrηιJc πι.:]ι.:Γ ν;ΙΓ?

Α: Τα σύννεφα, το σπϊτι, το δέντρο, τους ανθρώπους.

Α 8ΙI]IΙΙ\;IΓ, ι.:ν, ~I!ρι,;. insiIH]ilr.

Ε: Τ1 προσπάΘησεςνα κάνεις εδώ;

Ε: Νι.: ι.;iί'_I11CΥι.: ι;~IΙψιπ scn oΙIΓιJ,ι? Νι: Υ;φΙΥΟΓ bH insίln\;rr?

Α: Ξέχασα τον ήλιο.

Λ: Gίίnc~ 11I1IIH\1I11.

Ε: Υπάρχει ο ήλιος εδώ. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι;

Ε: Ε ":Ir Ι,ιιrd;ι !;ίinc~. Νι.: ΥιφΙΥΟΓ οιι insίlnl,ir'!

Α: Δουλειά.

Λ: ί~.

Ε: ΤΙ δουλειά;

)
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Ε: N~ ί$Ι!

Α: Τι δουλειά. τι δουλειά

Λ Νι,; ί$ί.ηι.: ί$ί .... ί$ί 11ι.: ,κ',II),I ..

Ε: Τι σκεφτόσουν όταν έκανες αυτά:

Ε: Sι.:IΙI)ΙIΙΙ!;ΙΓΙ ι.;ί,l,ι,:I'Κι.:I1I1ι.: lliί$ίίl1ίίyωιlun'? Νι.: \Ι;ΙΓΙΙΙ

Λ
Ε:

Aklll11ll;l: Ι)ι.:ιι. t:-ίίI1ι.:$
ΒΙIΓυ,ι Ilt,; ~'ίzίyoπ;ιll1'!

Α: Στο μυαλό μου: Εμένα, τον ιΊλ,ο και το σπϊτι

,lkIII1J;l?

Ε: Εδιί) τι έχεις κάνει: 1Ί έχεις σε αυτι, τη ζωγραφιά:

νι.: ι,;ν.
ΒΗ n.:sil11ιJI.: 11ι.:1ι.:1· ν,ι(!

Λ: Βιι 1'ι.:sίlιιιlι.: lηί'? Ηι.:11

1)1I11lI

.. τι δουλε1ά άραγε ..

Υ:φωl1

Α: Σε αυηΊν τη ζωγραφιά: Eγιl) τφι έκανα.
Ε: ΊΊ κάνεις εσύ εκεί:

,

Ε: Νι.: Υ,φIΥΟΓSΙJn sι.:n ΟΙΊΙΙ'!

Α: ΤΙ κά\ιω, τι κάνω. κάνω ζωγραφιά.

Λ: Νι.:

Ε: Οι άλλοι τι κάνουν εκεί:

Y,t[1]YOllll11, Il!.:

Ε: I~'I$K;I

ins,ln!;II'

Υ,φIΥιln]η1. r'ι.:,~ill1 }'''ιιι}'οnιιη

ιιι.: Υ,φl}ιOl' OJ"ιl,l'!

Α: Κάνουν δουΝ:Iές, όταν τελειώσουν τll δουλειά τους πάνε για καφέ. ξεκουράζονται

Λ: ί$ }"φl}ιιJl'I,I]', ί$Iι.:]'ίlli 11ίιίl'ίl'lι:ι; ι;ίιliΥΟI'I,II' k;III\'t.: ίl';II1ι,;}'ι.:. lllIllι.:rli}'OI'I,II' ..-;,Ih"ll

Όταν ξυπνάνε το πρωί ξωιαπιπαϊνου\ι Oτll δουλειά.

k;LΙkΙl1ι,:,lιι.:kι',IΙ- ίΊι.: ι;ίιlί}'ω-ΙII

Ε: ΤΙ θα έλεγες γιυ αυτιΊν τη ζωγμαφιά σου: Για δες τι έχεις ~άνε\ ι::διίJ:

Ε: Βιl 1·ι.:,-;ίΙ11 ]l;IΚΚII1ΙI;1 ηι,;lι.:ι' sί\}'Iι.:rηι.:k ίSlΙ;l'sίrl'! I~;II.:

11;1k;111II111111\1;1 rl!.:

Α: Ζιι)γράφισα αυτό. όχι αυτό εκείνο.

,ίΛΙίll"!

Λ: Βιιl1ΙΙ ςί'l,ιlί]ll.IΙ'ΙΥΙΙ·I)ΙΙIΙΙI ~'ί/l11ι.:ιlίlη I'ΙIIΗII.;ί'lιlίllι

Ε: Τι ειναι αυτό:

Ι:: 13ιι 11ι.: IΙΙLlΊI:Ι'!

Α: Είμω εγώ

Λ: Βι.:ιι,
Ε: Νι.:

Ε' ΤΙ κάνεις εκεί:

y,IJlIY0I'SIlIl

Α Θα πάω στη δουλειά.

sι.:1l ωυ,ι'?

ι\: Ι$ι.: ι;ίιι.;ι.:ιη

Ε: ΤΙ δουλειά έχεις:

Ε: Νι.: ί$ίll ν;ι(!

Λ: Θα πάω στο καφενείο. μετά Θα πάω στο σπIτl να ξε..:ουραστώ μετά Θα ξuπνl'ισω το

Λ: Κ,ινι.:Υι.: !;ίιlι.:ι,;ι;gίlιι.

SOIH;I ι;νι: ι;ίιJίl1 ιlίnlι.:Ill'ι,;lη .'10111':1 s,llxUl ki.Llkιp )'ίl1ι.:
1111 n:S]lliI1 ί~ίII 11Ι: UίΥι.:ι.:ι;ksίI1'! Βιι ]·ι.:sίιηύι; ιlι:Iι.:Γ \iztlil]'!

Ι:: 13,ιι.: 11,ιk,IIΙIll
ι\: Bι.:r1

ί$Ι; ~ίι,ι.:lη.

Ε: Για δες. τι θα μου έλεγες για αιmΊν τη ζωγραφιά σου: Τι έκανες εδιίJ:

hll/ln.lllll1lI . I)Illlιl.11ΙΙΙΗΙ.

Λ' Εγώ έκανα αυτό. αυτό. αυτό. αυτό

Ε: Νι.: ΟI1I;Ι(!

Ε: ΤΙ είνω ε..:είνα~

Λ: Βιι ~:oCtIk 11ΙΙ II,ι
Ε: Νι.: )';φIΥΟI'

,1I';II11,lk

Λ: Εν

πρωί και θα ξαναπάω στη δουλειά.

Α: Λυτό είναι παιδί και αυτl1

,1I111CSi.

μ(lνα ΤΟ Η,

Ε: Τι κάνουν ε..:εί:

ί\;ίη ΙOrιΙΙΙ11]$I,ΙΓ !χινιιlιlηιι.

Α: EzolJV μαζέψει την βαλίτσα τους για να ψάξουν σπ:iτι,

Ε: Νι.:υι:ιι ι.:ν ,IΠΥω'],II' Κι.:llllilΙ:Γίηι.:?

Ε: Γιατί ψάχνουν σπίτι:

Λ: 6ΥIι.: ί$Ιι.:

Α: Ετσl.

Ε:

11

() il]S;II1!;H" orl!;l"!

Scl1 1111 ~:iZUigiI1 rι:sί]l1lαί 111.: y,φll1,ιk isιι:rsίlι"!

Λ: Η.ι.:sίlηlι;ri ιlιιν,ιr<l

:ISI11,lk.

Ε: Τι Θέλεις να κάνεις τις ζωγραφl~:ς που έκανες

ι:;lιn,I, ιJΙΙ];ΙI1'Ι.

Α: Να τις lωλλτ'ισω στον

roixo.

στο παράθυρο. στη ντουλάπα.

Ε: Νι.: Ζ;ιlη,1Ι1 ι.:;Η1111 ι·ι.:sίιη Υ,φΗl<lΚ ίsΙι:lηΙ;Ζ"!

Ε: Πότε δεν ΘέλΕις να κi1νΕις ζωγpαφlΚll:

Λ: n",Ι,ι.:11 ίstι.:I·11,ΙΖι.:lι ίstΙ;lllΙ:Ζ,

Λ: Μερικές φορές θέλω μερικές φορές όχι

ι,,'οι:ιικ7
Ε: Λlι,lοkιllιιlιιΙι 11ι.:

y'IIJlll,Ik

ΓιαιδίΊ

]1Ο$Ι]I1;1 ι;ίιlίyo(!

Λ: Ι)CΓS ι,:;ΙΙI$ι11,IΚ.

Ε: Τι σου αρέσει να κάνε1ς στο νηπιαγωγείο:

Ε: Ι<ι.:siιn )ι,φιη;ικ 11O$tιJ]H ι;ίυί)'ΟΙ'I11I1'!

Α: Να διαβάσω τα μαΟIΊματά μου

Λ:Η]]ι]

Ε: ~oυ αρέσε1 να κάνεις ζωγραφl":'l:

Ε: Νι.; κ;ιι!<ιι-'!

Α:Νω.

Λς"κ.

Ε: Πόσο:

Ε: 1-Ι,II1ι;i Ζ,ΙJlΙ;1Ι1"ΙΓιJ;1

I'csirn

Υ;φIΙΙ"Υ] ιl<ιl1;1

\ok

sι.:νι:rsίn'l

Λ: Sι,;νίΥοlυlη.

Α: Πολύ.
Ε: Πότε σου αρέσει περισσότερο:

Ε: Νι: I.;ΙI11,111 υ;ιI1;Ι

,ok 'J

Α: Αγαπάω.

Λ: ΒίlιιιίΥοnllιι.

Ε: Πότε περισσότερα:

Ε: N~ I.;,ιΙΙΙ,1Il sι:νιηΙ:Ζsin'!

Λ: Δεν ξέρω.

Λ: Sι.:νίΥοnlιη ;Ι111,Ι.

Ε: Πότε δεν σου αρέσει:

Ε: Νι;

Α: Αλλά μου αρέσει,

Υ,φιη,ιk ίstι.:]l1Ι:Ζsίπ'J

Z;II11;1I1

Ε: Πότε δεν Θέλεις να κάνεις ζωγραφικlΊ:

Λ: BίlI11~lη.

[:

S~IlCc

Λ;

1-1]111.
Νι: kOllUl]a'?

Ε:

Υ,ljlιη,lk

n:sinl

S,II1;.1

Υ;,ιτιΙ]IlΙΙ;1 οΙΙIΥΟ]' ιnιι?

Α: Δεν ξέρω.

Ε: Πιστεύεις όη σε βοηθάει 'l ζωγραφΙΚl1;
Λ: Ναι,

Λ: Varιmak kUllιlsunda.

Ε: Σε τι;

Ε: N~ ΥίφlllilkΊ

Α: Στο να κάνω.

Λ:ΒίlmίΥοnlιn.

[: (izdigin

Ε: Τι να κάνεις;

~siInl~ri πι.: y,φln<ιk ίSΙι.:rsίn?

Α: Δεν ξέρω.

Λ: ΚΙΙΙΙΙΥ'Ι kΟΥlη,ιk.

Ε: Τι θέλεις να κάνεις ης ζωγραφιές που έκανες:

Ε: I~csil} IΙίιkkll1ua bίl$kίl

$cylcr οgrι.:nrηι;k

ist~r

lt1iSill'!

Λ: Ηι Ηι.

[:

Ε: Θα ήθελες να μάθε1ς κάτι καινούργιο για τη ζωγραφική;

Μ~sι:la πι.: ~ibi?

Λ: IηStIIl rι:sιηί

Α:Ναι.
Ε: Τι για παράδειγμα;

4jizlllck.

[Ξ: Νι.: Υ;φ<lc;ιksιιι illsanli.ίΓJ

Α: Να κάνω άνθρωπο,

4jizincc'!

Λ: [ν.

Ε: Υ:ιπί

Ε: ΤΙ Οα κάνεις όταν μάθεις να κάνεις τον άνθρωπο;

cv dI.:

Ι11ί'!

Α: Σπίτι.

Λ: ΗlllΙ.

[:

lΞπ

\;ok

Ε: Δηλαδή και σπίη;
πι,; Z,lmi.ί11 scv~rsin r~silll ~ίΖmΙ:Υi'?

Ε:

H.csilll

ςί'l-crkι:n

Ε:

I<esilll
rJcrs.

ςίί'-CΓkι;nl1cΙι;r

bi$cy

οgl'ι:nίΥοr IllIIsιIn'?

Ogn':I1Jigilli

dϋ$ίίηίίΥοrsιιη'?

c;iz(lin

,Inlί\t]]'

111IS]n'?

Λ: inscIIl1:If, ι:ν.
Ε: Νι: Υ,φIΥΟΓ ο

Topr;IglIl

(1ItJlldi.ί

()Ι"ιΙ:ι?

Ε: Τι έκανες εδώ θέλε\ς να μου πεις:

Ε: ΤΙ κάνουν οι άνθρωποι εκεΙ

bi$cy bIIIIlltl$ItIr.

Λ:

HiIzinc.
BJ$ka ins<U11;Ir IlC]Cf Υ,φΙΥΟΤ
Β:ι]ιςι.: yok Ixlgπyor],Ir,

Ε:

Nedcl1

Ε:

Ε: Μαθαινεις κάη όταν ζωγραφίζεις;ΤΙ πιστεύεις ότι μαθαίνεις;

Α: Ανθρώπους, σπίτι.

ins<lnlar

Ε: Νc bιι]mΙΙ~lίΙr'?
Λ:

Α: Δεν ξέρω.

Α: Μ(Ίθημα.

Ε: Βιι [~sIlliJlll~ πι.:

Λ:

Α: Nαt.
Ε: Πότε σου αρέσει περισσότερο να ζωγραφίσεις;

Λ: Οί]ιηίΥοnlιη,

Λ:

Α: Να ης βάλω σε κουτΙ

bagnyorlίlr'!

Α: Έχουν βρει κάτι κάτω από το χώμα.

Ε: Τι έχουν βρει;
Α: Το θησαυρό.

Ι)ιlτιΙι'!

Ε: Άλλοι άνθρωπο! η κάνουν εδώ;
Α: Φωνάζουν ότι δεν υπάρχε! κήπος.
Ε: Γιατί φωνάζουν,
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Λ:

B"II,c )'lIk ιli)'c.

Α: Επειδιι δεν υπάρχει κΙιπος.

Ε: Bnrιl;lllc,:izιJil1'!

Ε: Εδώ τι έκανες;

Λ: Εν.

Λ: Σπίτι. άνθρωπος. σπίτι άνθρωπος.

Ε: Νι:

il1s;In.c". iI1Sίll1.
Y;I(lly(lr hII ins:u11;ir htIrιJ,,?

Ε: Τι κάνουν αυτοί ΟΙ άνθρωποι;

Λ: Ενί ~Ilkli ~Hrϋ)'σΓJίlΓ.
Ε: B:ιk

h:tk;IIIrl1

Α: Βλέπουν zρω~lατιστό το σπίη.
Ε: Για δες. τι έχεις κάνει εδώ:

hlInJίI 11Ι; ςίi'ΙΙίl1?

Λ: Βιιη.I:Ι ι.:ν (ii'ιliIll. BΙΙΓιl;Ι ιι:ι

11;111\":. !lΙΙΙι!;Ι

Α: Εδώ έκανα σπίτι. Και αυτό είναι

ιJ.ι ίι\.~;II\.

..... ΙΊπος. και ε&ίJ ένας άvOρωπος.

Ε: Ν..: Υ;φΙΥΟΓ 11ΙΙ iIls:ιn?

Ε: ΤΙ κάνι:ι αυτός ο άνΟρωπος;

Λ: Η;IΙllΙΙΓ Υ;φιlΙ:Ιι': ίι,;ίιι 11ίΓίnι.: !;ίιlί)'ΟΓ.

Λ: lΊάεl σε ι.:αποιον για να ι.:άνει ζύμη.

Ε: SΙ:Ι1 hιιnιι ,ίi'ι.:rkι·11 11Ι:Ιι:ι· \,;IΓιlΙ :ιkI1l1Ι!;ι".' Νι' ιlίI~ίinίί)'III"(lιlI1?

Ε: Τι είχες στο μυαλό σου όταν έκανες ουΓό: Τι σκεφτόσουνα:

Yc11.

Λ:

Α: Τον δρόμο.

Ε: Βιιι'ιΙ:,

nt.'

Υ;φΙΥIJl'

Ε: Εδώ τι κά\,οl.)\'ΟΙ ανθρωποι;

instlIII,lr'.'

Λ: Ills;ΙOI,lr 11IIrιl:1

i!lliil' ι.:\"ιΙι:1ι ι;iύί)'oII:ΙΓ ι.:\'..:.
ιlίi~ίilιίί)'ΟΙΙΙIΙΙJ SCl1 !)ιι n:~Illί ,ί/ι:r'kι:ιl"!

Ε: Νι:

Λ:

(:111.

ΙΟΡΙΙΙ)'''Ι'Ι,Γ ,i~:ck.

Α: Οι ίινΟμωποl }:δώ πόνε στο σ;τιTl τους. μαζεuovrας λουλούδια.
Ε: Τι σκεφτόσουν ΟΓαν έκανες αυΓό:

ίi,Ι;Ι:II ,·;ΙΙ'.

Α: Τη σκεπΙι. την τρίγω\ηι σκε;τ,'ι

Ε: ()11Ι1 Ιl:I~IΙ Y:ιp:Kit!;1111 Illlιω~ίil1ίIyιH'ΙΙΙIIl"!

Ε: Σ...:ι:φτόσο\!να πά}ς να τη κάνεις

Λ:]/ll-Ιι.

Α: Ναι.

Ε: B;I.~k;j 11ι: Υ:φΙΥC}Ι'I)ΙΙ irιs;ιrl];ll''!

Ε: Άλλο τι κάνουν ο, άνθρωποι:

Λ:()!lίίl·c\'Uι.:nlι:ιrιιιιι·ι:ψι!II:Iι·.

Λ: f\Μ:τέφιφαν τη ζύμη από το άλλο το σπΙτι.

Ε: ΛIl:ιοkιιlιιtlιl;ι nι: )':φιη:ιΙ.: 11O~ιιrlίl ι;ίιΙί)'οι'Ό'

Παιδί Χ
Ε: Τι σου αΡέσει να ι.:άνεις στο

Λ: Ι{ι.:sίιη.

Νι:Iι:ι' ,·ίi'ιnι.:k

1::

~ίιlίyoΓΊ

I10$HI1:t

Λ: Ζωγραφlκll.

Λ: LΞν.

Ε:

1:11

Vllitlaywyeio;

Ε: Τι σου αρέσει να ζωγραφίζεις:
~'tI" nι;

i'''I11iUl

η:~ίιη ~:ίzιηι:)'ί ίsιι:ι~ίrιΌ'

A:~πίτι.

Λ:

YClli ι;ι:lύίgίΙ11ι1Ι: )':ιιl,ι hir.ιz sonr:l.
Ε: Νι: Z;Inlill1 ίstcιηΙ:i'.sίn?
Λ: (';lΙ1l1η stkIkkcn.
LΞ: S..:nce resiIll ,ίΖιηι:ι': s;:ιn<l Ilcrιle y;ιrι!ιιnι:ιlllιιyoΓΌ'

Ε: Πότε ζωγραφίζεις πιο πολύ:

Α: Όταν έρθω ή λίγο αργόtερα.

Ε: Πότε δεν θέλεις:
Α: Όταν βαριέμαι.

Λ:

Ε: Που πιστεύεις ότι σε βοΙ1θάεl Ι1 ζωγραφl....,Ί;

Ε: Bί~..:)·ιlι· )'Ι:ΓιlIΙllΙ:Ι ΟΙΙΙ)'ΟΓ lηιι s;ιn:I rι:sίιη ,ίιιηι:κ'!
ι\:

Λ:.

Ε: Σε βοηθάει σε ...:άη:

SC\·iyorurn.

Ε: Βί$Ι:Υ
Λ: γι:ηί

(ign:niyor ιηιιsιll1 rcsiI11
-?CyIcr ςίΖιηΙ:Υί.

Ε: ςίΖdίgίl1

n:silnlcri

,ίi'crkι:nΌ'

Α: Αγαπάω.
Ε: Μαθαίνεις κάτι όταν ζωγραφίζεις:

11Ι; Υ;φιη:ιι. ί~IΙ:Γ$ίη'"

Α:

Λ:

1'0 να

ζωγραφίσω κάη καινούρ-ΥΙΟ.

Ε: Τι θέλεις να κάνεις ης ζωγραφιές που έκανες:

Ε:

I{csitllll:

Λ:

1-11111.

;ιΙ:ιk;ιΙι )'ι:ηί

$c)'lcr iigrCIlIll..:k isl..:r I11iSiIl'!

Α:

Ε: Θέλεις \'α μάθεις κάη περισσότερο για

Ε:ΜΙ:Sι:!i.ll1c!!ίl)ί?
Λ: ΙίίίΖΙ:1

Ε:

ζ<ι.ηιχ.ιφι...:ιΊ:

Ε: Όπως:

\'ι:πηΙ:Υί.

$..:ki1

Tll

Α: Ναι.

I{esitll c.;iZcrkCIl

Ι)ί$":)'IΙ:Γ ίigΓι:nί)'οι' ιnιιsιlll?

Α: Να αποδώσω καλύτερο σχήμα.

Λ:

Ε: Μαθαίνεις κάτι όταν ζωγραφίζεις:

Ε:

I{csinl ,izlnck

S;Ul;I Υ;ιrιllιηι:ι ΟΙΙΙ)'ΟΓ ΙΙΙΙΙ'!

Α:

Λ:Ι-ΙιI1Ι.

Ε: Σε Ρο'lΟάε, ι.:αΘόλου

Ε: NcyιJc'!

Α: Ναι.

Λ: ΕgΙΙ:llIηι:n1ι1C.
Ε:

B:ik IJak;IIllll

'l ζωγραφική:

Ε: Σε τι;

~ιι rΙ:~Ιllίl1Ι:.

I{csrnirl

11,tkkIllιJ,i "Olω~ιηίΙI.:

islcr Inisio?

Νι:Ιι::ι' ~:izllin

Α: Στο να διασκεδάσω.

IlllI'ιI"'!

Ε: Για δες τη ζωγραφιά σου. Θέλεις να μου ~ιιλ'iσεις για αυΤΙ1ν; Τ, έκανες εδιί):

Λ: Β"lοπ.

Α: Μπαλόνια.

Ε: Νc ΥίφΙΥΟΓ

hll

h;ι10n1:.ιr?

Ε: ΤΙ κάνουν αυτά τα μπαλόνια;

Λ: U~ΙΙY()ΓJ"r.

Α: Πετάνε.

Ε:

Ε: ΤΙ σKεφτόσOυvα όταν έκανες αυτά;

Λ:
1Ξ;

Scn πι: dίί$ίίnίίΥΟrι!ιιπ bonl;lΓI ι.;ίi'..ι:rkcn?
J.)ikkiItimi οnl:.ιra vcnncyi dίί~ίillϋΥ(1rdιιιn.
Νc <;izIncyc ς:.ιΙΙ$ΙΙΠ? AklInιJ;i Ilclι:r γ;ΙΓιJι?

Λ: ΛΥΖlnι

bir dc di$lcrilli

Α: Σκεφτόμουννα δώσω την προσοχή μου σε αυτά.
Ε: Τι προσπάθησεςνα κάνε,ς; Τι είχες στο μυαλό σου;

y;ιpιη:.ιk.

Α: Να κάνω το στόμα και τα δόντια του.

Ε: BυΓιJ" πι: ι.;ίΖlnCΥC ι.;aΙι~tιn'!

Ε: Εδώ η προσπάθησεςνα κάνεις:

Λ: Λbίιη.

Α : Τον αδερφό μου, τ/ μαμά μου. τον πατέρα μου.

anncm.

b;ιb;ιιη.

Ε: Νι: y;ΙPIYOrslIIHlz siz

Ε: Τι κάνετε εδώ;

hurd,,'!

Λ: Λblaιηι ι.;ίΖcιηcdίm.

Ε: Βυ rι:sίn1dc

Α: Δεν μπόρεσα να κάνω την αδερφή μου.

ncIcr <;ί:ιλΙίn'! RcsIllin

Il;IkkIIlιl;l kOIllI$IH:.ιk

istcr lnisin?

Λ: GίinΙ:$. ίΙΥ;ι,·.

Ε: Βυηυ 'fίi'..ι:rkcη
Λ:

R.csmin

nclcr

Ε: ΤΙ κάνει αιπός ο άνθρωπος εκεί;

Α: Είχα κάνει και μπάλα εκεΙ

""α/ι :.ιkIlnιla'!

Ε: Τι είχες στο μυαλό σου όταν έκανες αυτά;

gϋ:ι..cΙ oImίιSI.

Ε:

bu ίnsan burda?
Elma topΙ;ιιηίlY;). gidiyor.
Νc yapacak ο cImaIar,,?

Λ:

Yiyccck.

Ε: Τι έκανες σε αυτήν τ/ ζωγραφιά σου: Θέλει να μου μιλήσεις:

Α: Τον ήλιο. τον δtvτρo, τον άνθρωπο. το σπίτι.

insan. cv.
Ε: Νι: Υ:.ιΡIΥΟΓ ο ins;Ul orda'!
Λ: Τορ ta ι.;ίΖmί$ιίm bι:η orJya.

Α: Να είναι όμορφη η ζωγραφιά μου.

Ε: Νc Υ;φΙΥΟΓ

Ε: Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος εδώ:

Λ:

Α: Πάει να μαζέψει μήλα.

Α: Θα τα φάει.

13: Ac"b;i bu rcsini
Λ: Ηι
Ε: l3υ

h•.
rcsiindc;

Λ: Gίlnc$. ι:ν.
Ε: Νι: Υ.φΙΥοr

Λ: Ενc

Ε: ΤΙ θα τα κάνει;

ι;ίi'..crkcn SΙ:l1ίη ιJι:

C;Ullll

ι:lιη;).

1111

isIiyorιJu?

Ε: Όταν έκανες αυΓό μήπως ήθελες μήλο:
Α: Ναι.

Ilι:ΙΙ:Γ

V:1r1 AnlaIlf IllIsln'!

iI1S,Ul. ίlgiI'f.
ο ins.In σrιl,ιΊ

gidiyor.

Ε: Τι έκανες σε αυτήν τ/ ζωγραφιά; Θες να μου εξllΎιισεις;

Α: Ί'lλlο, σπίτι. άνθρωπος. δέντρο.
Ε: Τ, κάνει ο άνθρωπος εκεί:
Α: Πάει στο σπίτι.

Ε: Ncy;ιpίlc:ιk.cνιJc'!

Ε: Τ, θα κάνε, στο σπίτι;

Λ:.

Λ:.
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Ε: Sι.:ιι

I\:Μηί

hn

\izcrkcn

11ι:Iι.:Γ ιJιi~ιlnίi)'IJΓιlιιηΊ

Ε: ΤΙ σκεφτόσουν όταν έκανες αυτό:

Λ:

Α:

Ε: Nι:JΙ:Γ";ΙΓιlΙ :ιklllιιΙ.ι'!

Ε: Τι είχες στο μυαλό σου:

Λ: υΙΗιιωιη.

Α: Ξέχασα.

<;οι:\ιι... 'J
Ε: Λn;ωkιιlιlndi1 ι.:η ~Ί)ι... πι.: Υ;φlllίΙ" hιψιιl;ι ~iιlί)'ΙlΓΊ

lΊαιδί9

Λ: (»'η:ιιn;ιk 11()~υιη:ι !;ίιlί)'oΓ. ιlΙ:Γ~ y;φlη:ιk 11ιι~ιιlη;ι ~iιJί)'oΓ. :-,:ι)'llϊlrι ~;ι)'ιn;ιk 11O~Ιllll;1

~ίιJϊYIlΓ.

Ε: Τι σου αρέσει να ι.:άνεις πιο πολύ στο νΙ\Π1αγύ}γείο.
Α: Μου αρέσε1 "ΙΙ παϊ ω. μου αρέσει να κάνω μάΟηιιυ. ,ιου αρέσε, να μετράω τους

I~: 1{ι.::-ίΙI1 ~·ί/Πlι.:ι... !'{J$ι"';1 ~iιlί)'ΙΙΓ

αριθμούς,

1I1II"!

Λ, (ίίιlί)'ΟΓ.

Ε: ~oυ ΓφεσΓοI να κανι:ις ζωγραφιές:

Ε: Νι:IΙ:Γ'ζί/ίΥΟΓ:-ΟIΙ"!

Λ' l\·ou αρέσι:ι.

Λ

(ok

~ι.:)ιlι:I·.

Ε: Τι ζωγραφίζ.,ς:

Ε: Νι:

/,III1:11l C;IIIlIlI\:~iln
.\: B;UCll ί~ιι:,
Ε:Νι: /:1111;111 ίstι:ιηα"!

)"φιn:ιk ί'IΙ'Γ"!

Λ

Ilολ/ά πράγματα.

Ε: Ilότε Οέλεlς να ζωγιχι.φίσεις:
Λ: Μερικές φορές.

Λ: ΚίΓί" 11;ιΥιπl1ι.:1ι ίslι:ιηι:ll1.

Ε: Γlnn: δεν θέλεις:

Ε: SΙ:ΙΚΙ: Ι'ι:sill1 γί;ι-ιηι:ι... ~:ΙJlII Υ:lιιllιη ι:ιli)ΙIΙΙ' lηιl'!

Α: Όταν φωνίιζεl η κυρία,

Λ: Ειιηί)'ΟΓ

Ε: Πιστc,'Jι:lς ότι σε PorlOάEI

I~: 11ί~ι:}ιlι:ι' ίί~I'ι:ηίY{!Γ

InHStlll n.:sirn

Λ: ()~I"I.':llίYOI11111.

1::

ζωΥραφιι.:IΙ:

Ε: Μαθαiνεις κάτι όταν ζωγραφίζεις:

Νι:iigΓι.:nίΥOl·sιιl1"!

Α: Μαθαίνω:

Λ: (ιιι... ~Ι:YIΙ:Γ ίίΥΓΙ:llίΥ()ηllη.

Ε: Τι μαθαίνεις:

Ε: Μι:sι:I;1 11ι.: ~ihi ~ι:)'Ιι.:Γ ti~rι.:llί)'οι"S\lιι"!

Λ: Πολλά μαθαίνω.

Λ:.

Ε: Τι ~lαOαίνεις για ;ι:αράδειγμα:

Ι:: Βί$ι.:ΥιΙι.: Υ;ΙΓιΙl1ηι:1 ΟIΙIΥnΓ I11Η

":OllntI)'nr.
Ε: (iZtlii;ill Γt:sίlnlι:ή Ilt:

hII

(ΊgrΙ'Ι1ιlίklι:ήI1Ί

Ε: ~ε βοηΟά.νε κάπου αυτά J'10LI μαθαίνεις:
Λ: Δεν με βοηθάνε.
ίsιι:rίll1.

Ιl;ιHlπιJ:.ι ιΙΙΙΙ:1 ςοι... 'iι.:)' iigrι:nnιι:k iJ'Iι:r

!{csiln

Λ:

Υ;φιη;ιι... ίsιι:~ίl\'!

Λ: ΒίίΥIι.: ιltIr:-;tIll ίsιι:ήlη.ιΙ:ιgIΙsιnl;ιrι.:ιr.ιι·1ι
Ε:

1\

Α: Δεν ιιε βοΙIΘάεl.

ι.:ί;ι-ι:ι'kι:η'!

Ε: ΤΙ θέλεις να κάνεις τις ζωγραψ,ές που έκανες:

rlliJ'ill"!

Α: Να ,ιείνουν έτσι. θέλω να. διασκορπίζονται γύρω.

Λ:ISΙΙ:Ιl1Ι:Ιl1.

Ε: Θέ4ις να μάΟεις κάτι περισσότερο για τη ζωγΡαφΙ),,;1:

Ε: Βιι rι.:J'ίmιlι.: ικlι.:Γ ι.;ίι:ΙΙίη ;1ι11;lllη;lι... ί~ιι.:Γ

Λ: Βυ ,L<όif.. ll οΙυΓ.

bu ιΙ:ι ΙΟΡΓί1ι... olllr ii)'It.:

Λ: Δεν θέλω.

lnisin!

~yIt.:r ί~ιι.:.

Ε: Θέλεις να μου εξηγήσεις το τι ζωγράφισες εδώ:

Ε: Βιι ηι.:"!

Λ: Λυτό είναι άσφαλτο κω αυτό χώμα. τέτοια πράγματα.

ι\: δΥIι: :ΙΓ"ς ο,
Ε: Νι: Υ;φIΥΟΓ

Ε: Τι είναι αυτό:

tI

;ιπlι;Ί

Λ: Εκείνο είναι αμάξι.

Λ: I~ιι: ιorr.lk 1ίI~IYOΓ.

Ε: Τι ι.:άνει το αμάξι:

Ε: BΙIΓιl;Ι ιιι.: ςίzιJίηΊ

Α: Έτσι κουβαΜιει χώμα.

Λ: Burιla "-;.ιπ ςίZιlίll1 "-ιrιηl/I Γι'"kιι.:.

Ε: Τι έκανες εδώ:

Ε: !3ιιι.:ιr;ι!"ιnίlίlkίlι:rl1Ι:"!

Α: Εδώ έκω'Ι1 αίμα σε κόκκινο )'Ρώμα:

Λ: ΒΙΙIlI:ι.Γ kImllz

Ε: Τι έχει στο περίγυρο:

hoya,

Ε: ΒΙΙIlI:IΓ"!
Λ:

Α: Λυτά. κόκκινη μπογιά.

TtInlnCH ho)'a,

Ε: Βιιnιι ~'ίΖι:rkι:η
Λ:

<;ok ~C)ΙΙΙ:Ι'

Ε: Αυτά:

<IkIIllll;t Ilclι:ι'

"IΙΓΙlι"!

Α: Πορτοκαλί μπογιά.

ν;ΙΓιlΙ.

Ε: Τι είχες στο μυαλό σου όταν έκανες αυτό:

Ε: Μι.:sι:!:ιnι: ι:;ίbi'!

Λ: Είχα πολλά πράγματα,

Λ: Yιlιlιz ν;ΙΓιlΙ. 'IΓ;Ι~: ν;ΙΓιlΙ. Υiιllί ί~lι..: ΠΥIι.: ~ι:yΙι..:Γ.

Ε:ΌπωςTl:

Ε:

Λ: Είχα τα αστέρια, το αμάξι. δηλαδή τέτοια πράΥματα.

!Jilint..: bί~ι..:)'
Λ: Ηι 111.

ιηί <l111'IIIH:ιk ίSΙι:ιlίη'!

Ε: 'Ηθελες να δείξεις κάτι σε κάποlOν:

~:Nι.:'!

Α:Νω,

Λ: Oylc ί$lι..: hί~CΥIι..:r ;1Ι11;IΙΠ1,Ιι... ίsιαlίιn.

Ε:Τ"

12:

Λ: Έτσι,

BΙΙΓιl:ΙIlι..:IΙ:ΓνϊIΓ'!

110EM να πω κάτι,

Λ: !Jιιrd.ι I)ΟΖΙΙι... ;Ι!Ι:ΙΙΙ:Γ ν"Γ,

Ε: Εδώ τι υπάρχει:

Ε: Νι.: )';φΙ)'ΟΓ

Α: Εδώ υπάρχουν χαλασμένα εργα4ία.

Λ:

Ε: ΤΙ κάνουν αυτά τα χαλασμένα ερΥαλεία:

bu boztIk "Ιt.:ιlι.:r'!
Usla <Ίηl;ιπ Υ"ΡΙΥΟ.
ι:Ξ: Ncrd..:: ο usta?
Λ: ~imdi ι.JίikkitnlIl i\:illt1c ,tntIhlίlflίlr

Α: Τα ΕΠισκευάζει ο μάστορας.

,ιrιyoΓ.

Ε: Που είναι αυτός ο μάστορας:

Ε: BυηlίlΓ nι..:dcn bozυllηΙI~I;ΙΓ'!

Α: Τώρα είνω μέσα στο μαγαζί ψάχνει κλε1διά.

Λ: KόIz.u Y:ιpInl$Iar ί~ιι:.Bίή oι!UI1 ~Olίίrίίπnίi~. bίή

htIllc

goIίirίinllίi$

ιι..:kι..:rlι.:gί ;Ι$,ιΥι)';ι ι.Jagur ιIιιn~υΓ. Βυ gι:l1Ι: οηυ -rι..:klnι..:Υι.: ς;ιlΙ$ιπηl~

SCIl bi~c)'
Α: 1-11 hl.
Ε:

ιηί gΟslι:rιnι.:k islιo't..Iin'!

SOllr" bi

u ιJ;ι

gι.:lιnί~

ςc\ιίrιllί~

yanIIliI.

Ε: Αυτά γιατί έχουν χαλάσει:

Α: Έχουν κάνει ατύχημα. Ένας κουβαλούσε ξύλα. άλλος κουβαλούσε χόρτα, μετά
γύρισε απότομα τη ρό&ι κω έπεσε κάτω νταγκ ντου"". Κα\ αυτό προσπαθούσε τα το
τραβήξει ι.:αι ήρθε κοντά του.

Ε:Νι:'!

Ε: Ί1θελες να δείξεις κάτι:

Λ: ςοι... ~CΥΙι..:Γ i~Ie.

Α: Ναι.

ε:
Λ:

Ε:

McsCI;I sι;ηίηlc
VtIrdI.
Nc'!

;ι1;ιk<.ιlι bί$t..:)'Ιι.:r

Ε: Υπήρχε κάτι σχετικό με εσένα:

htIrd"

Ε: ι\c;ιb:.ι

yaptιι1'!

burιlu

nc

gι:ηι: ~ίίΙ1Ι:~ y,ιpIιk

kcdi <JrJrdlk.

Α: Υπήρχε.

Ε:Τ"
Α: Πολλά. Για κοίτα. εδώ είχαμε κάνει τον ήλιο και ψάχναμε τη γάτα.

Λ: <,,:ίςι..:k y;ιpllm.

Ε: Νc

yapIyor bu ςίςι:kΊ
Λ: Dylc sUlilllIyor.
Ε: Sι:n bιιnu ςίΖcrkcn ηι..: varιll

Λ: ςοk ~ι.:y

Ε:Τ"
Α:Έτσι πολλά πράΎματα.

Λ: ςοk ~ι:y. B;ιk ~imιJi

scn

"ar ffiIYιll?

Ε: Εσύ τι έκανες εδώ άραγε;
Α: 'Εκανα λουλούδι

iIkllI1dtI'!

Ε: Τι κάνε1 το λουλούδι:
Α: Έτσι ποτίζεται.

Vilrdl.

Ε: Μι..:SΙ:!;111ι:gίhί?

Ε: Τι είχες στο μυαλό σου όταν έκανες αυτό;

ι\: 13ϋ)'Ιι.: ΙΙίi .....ι..:nlι..:r ~ibi.

Α: Πολλά πράnιατα,

Ε: Sι:ιι

Ε:ΌπωςTl;

Λ:

birillI.: I)i$c)'

1-1 Ι 111

ιηί :Ιll!;ιιιιι:ιι... ί:-;lcιlίn'!

Α: Έτσι πράηιατα,

79

Ε: Ηθελες να πεις κάτι σε κάΠΟlΟν:

Ε:Νι:'!

Α: Ναι,

Λ:

C:ok

~Ι;y.

Ε:

MLsLl:tnL

~il)i?

Ε: Τι:

Α: Πολλά.

Λ: ςί"ι:κ ~iI)ί. ~ΙI';_',' ~il'i.

Ε: Όπως:

Α: Όπως το λουλούδι. το αμάξι για παράδειγμα.
(οι;ιικ ΙΟ

Ε: Λn;ωkΙΙ!11Ild:ι ι:ιι
Λ:

,ok ΙΙΙ; Υ;φιη:ι" 11()~ΙJll;Ι !:!iύϊyoΓ'.'
llαιδίlΟ

0)'11,1I11,lk

1;: I{Lsill1 ι,'ί/Ίnι:" !lΙJ$ιΙIΙ;Ι !:!illi~IOJ' ιnιι?

Ε: Τι σου αρέσΕΙ να ι.:(ίνεις στο νψrιαγωγείo:

Λ: Ηllιl

Α: Να παίζω.

Ε: ΕI1 ι.:ι)κ nι: "/;llη;111 sι.:νι'ι·sin I'ι.~~ίιη )';lΙ1lη;,)'I"1

Ε: Σου αρ~:σεl να ι.:ά\'εις ζιlηραφlΚ1Ί:

Λ: Ο)'11<Lllιkι:llι St\lH;I.

Λ: Ναι

Ι;: Νι: l;ιln,Ηι.ι.;ι;νlnι.:i'sin"!

Ε: Πότε σου αρέσει περισσότερο \'0. ζωγραφίσεις:

Λ: B;I~k" i';III1;tl1.

Α: Μετά το παιχνίδι

1::

Ε: Πότε δεν σου αρέσει.

B;ι~K,. Ζ;ιιn;ιιι IΙι.: Ζ;ΙΙΙΙ,ΙΟ?

Λ:

1::

Λ: Άλλη φορά.
Sι;rκι; rι.:sίιη ι,'ίi'ιηι.:k S;lJ1;L )'Μι]ωκι ι1!ΙΙΥΟΙ' nω'!

ι\: 1-11111

1::

(,

Λ:

Νι.: "-Οllιιιι.ι'!

Ε: Πιστεύεις ότι σε βοηΘάει ιl ζωγΡαφlι.:IΊ:
Λ: Ναι.

Λ:
Ε: Bί~ι:)ιΙι:I' (\~n':lljyot'lnlLStlll SΙ::Il n;silH ~izLr'kLrl'!

Ε: Σε η:

Λ:

Α'

1-11111.

Ε: l1ιl ΗΙ;rι.:l1ι[ikΙι.:I·ίn

S;l11;1

Υ;ιnJIΙΙΙΙΊ \)]IΙΥor l11ιl1

Ε: Μαθαίνεις κάτι όταν ζωγραφίζεις:

Λ: ι ι.
Ε:

Α: Ναι.

(izlligin

l)ιι n.:sίlηlι:rί 11Ι: )'.ψιη;ιι': ίSIΙ:I'sίr(!

Ε: Σε βοηθάνε καΘόλου αυτά που μαθαίνεις:

Λ: ΗίlιηίΥΟΓιllη.

Α:ΟΖΙ.

Ε: l)ίί~ίίl1 ο;Iι,\iI[ΙΙl1 nι.: Υ;φιη;ι" ίsιι:I'Jίll ;ιι.:ίΙ!"Ι

hu

n.;sill1lι:I'i, Ι,;ικ !lΙII'ΙΙη!lί ~ίiιίi 1'~siIll

\ίZl11ί~~ίη"?

Ε: Για σκέψοι> τι θα ι']θελες να κιλνε1ς άραγε αυτές τις ζωγραφιές. δες έχεις κάνει

Ε: 1{~Sillll~ ~ιι.ιk.ιlι

d<111<l Ι;ΟΚ ~~)' ίjj;'μ~Jlιnι:k isI~r Illisill'!

Λ: 1-1]]11.

L..;:

πολλές ζωγραφιές:
Α:

Ε: Θα 'lΘελες να μάΘεις κάτι περισσότερογια τη ζωγραφlκιΊ:

!;!il1i"!

Μι:s('Ι~1 πι:

Λ

Α: Ναι.

Ε: (iZllίg,in

Γι:~ilη]Ι:Ι'ί Il~

l)tI

)';lIllll,tk

ίsιαsίn SΙ:11".1

Λ: Ι!ί~ι:y.

Ε: Τι Θέλεις να κάνεις τις ζωγραφιές που έκανες;

IlliSil1"?

Λ: [ν. ~ί~:ι:K. ίΠ~;111. ~ίiI1Ι:~.

Α: Τίποτα

Νι:: )',φIΥΟΓ Ι)ΙΙ ίll~;ΙIl hHI"C1~l"!

Ε: Τι έκανες εδ~): ΘέΙ.J::ις να μου εξηγlΊσεlς:

Λ: [niTI. λουλούδι, άνΟρωπος. 'lλlΟ.

Λ: ('i~ι:gι: 11,ιkιyoΓ.

Ε: Sι:n

Ε:Όπωςη:
Λ:

Ε: ΒΙΙΓΙ];Ι 1ιι: ~:ίzιlίl1"! ΛIl!;IΙI11,Ι" isιι:1"

Ii:

Ε: Τι θέλ.ε\ς να κ('1νε1ς ης ζωγραφιές που έκανες:

Α: Δεν ξέρω.

Λ

I)LlI1H

~'iΖΙ:I'kι:ιι

11C]CI'

ν.Ηι1ι ,ιΚIΙllιΙη"? Νι: llίi~ίίllίi)'ωΊΙtLΙ1"!

Ε: Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος εδ~):

Λ: Κοιτάζει στο λουλούδι.

Λ: Ιlί~ι:y,
Ε: l3ί~Ι:Y]Ι:Γ ιιιί !:!ίislι:rllΙl'k ί~Ιι:ι1ίlι?

Ε: Όται' έκανες αυτό τι είχες στο μυαλό σου:

Λ:Ι-Ιι]lI.

Α: Τίποτα.

Ε: Νc Υ.φιn;ιΚ istcrιlill'!

Ε: Προσπάθησεςνα δείξεις κάτι:

Λ: Ι{ι.:sίιn )';ιpnl;Ik,

Λ: Ναι.

Ε: I3ΙΙ ΓΙ:.'\lηίnlι.ιkklικ!;ι "OΙΙIΨll~ιK ίsιι:ι'ιηίsίll'?

Ε: ΤΙ IΊθελες να κάνεις:

Λ: Ηιll1.

Λ: Να κάνω ζωγραφική.

Ε: ΝΙ:]Ι:Γ ~ίzιlίΙl IJιιr;ΙΥ:.ι'?

Ε: Θέλεις να μου ~Hλήσεlς για αυτιΊν Τl1 ζωγραφιά σου;

Λ: V:.ιgIΙΙΙΙΓ.ι.:ν,

Α: Ναι.

Ε:

BtLlHI

ins'111.

~iΖΙ:I'kcn 11Ι.: ν,ΙΓ(11 .ιkΙΙllllίΙ"!

Ε: ΤΙ έκανες εδώ:
Λ: Τη βροχή, το σπίτι, τον άνθρωπο.

Λ: ΒίΙΙl1ίΥοnιιιι.

Ε: Νc Υ:φIΥΟΓ

() ins;m

Ill"ιI,I'!

Ε: ΤΙ είχες στο μυαλό σου όταν έκανες αυτό;

Λ: Ενίη ί.;ίnc giιliyor.

Λ: Δεν ξέρω.

Ε: Νcdι.:n?

Ε: Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος εδώ;

Α: ΟιιlηηίΙ" ί~:ίIl,

Λ: Πάει μέσα στο σπίτι.

Ε: Sι:n

r,

Ε: Πότε άλλη φορά:

Λ:

htIl1ll fiizCI'kcn
1-1] 111.

1lΙ.: ν'ΙΓιΙι ;ικll11ιΙ;ι'! Bi~cy lηί gδstι:mιι:k istcιlin'!

Ε: Γιατί;
Λ: Γ,α να κάθεται.

Ε:Νι:'!

Ε: Τι είχες στο μυαλό σου όταν έκανες αυτό: Ηθελες να δείξεις κάη:

Λ:

Α: Ναι

131111]1.

ε: Βu

rcslHin

Λ: Yc~j]

11ί1kkIndίl "onιι~ιη;ιk istι.:l·

illS,Ul,

yι.:~ίl cν, ~iςι:k.

ΙΞ: Νι.: Υ;φIΥΟΓ Ο ins~m]~Ir

]llisin'!

Νc ι;ίΖιΙίn bιlrclu"l

,:ic;ck, ι'ν.

Ε: Τι;
Α: ΤΟ σύννεφο.

Ε: Θέλεις να μου ~I\λήσεlς για αυπΊ τη ζωγραφιά σου: ΤΙ έκανες εδώ:

orJu'!

Λ: γίΙΙΙΥΟΓ];ΙΓ.

Α: Πράσινο άνθρωπο, πράσινο σπίη. λουλούδι, λουλούδι, σπίτι.

Ε Νι.: !;ϋS1Cl"lιιι.:ΥΙ: ';;Ι]ΨΥοrIUΓ bίΖι.:"l

Ε: Τι κάνουν αυτοί ΟΙ άνθρωποι εδ<i);

Λ: ςί~ι.:k,

Α: Ξαπλώνουν.

Ε: (,iςckΙι:li ιηί sι:νίΥur ο

Ε: Τι προσπαθούννα μας δείξουν:

insiInlilr?

Λ: Ηι lιι.
ε:

Scn blI

Α: ΤΟ λουλούδι'
IΊ:slηί ι,:ίΖCΙ'kι::lιIlC]CΙ' ιΙίΨίnίίΥωιΙιln?

Λ: GίίllC~,

12: 130

]'csiHil1ι1I:: 11ι.:1ι:1· Iίizlni~Sil1'!

Λ: Εν, ι:ν,

Ε: Αγαπάνε τα λουλούδια:

Λ: Ναι.
Ε: Τι σκεφτόσουνόταν έκανες αυτό;
Α: Τον 11λιο,

insJIl, iI1SiIlJ.

Ε: Νι.: y.ιplyor

(J

ins'InIιIr'!

Ε: Τι έχεις ζωγραφίσει εδώ;

Λ: (~CΖίΥΟΓlίIΓ.
Ε: ΛΙ:ίιb~1 scn ΙJi~ι.:Υ ιηί ~ΟSIΙ;lΊlιι:k ίsιαlίn

Λ: Σπίτι, σπίτι, άνθρωπος, άνθρωπος.

hLI

rcsίιιιιlι.:'!

Ε: Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι:

Α: Κάνουν βόλτες.

Λ:Οι.

1::

Οω

Λ:

1-11111.

IlHl

!;(iSΙΙ:ΠΙΙι'k ίsιαΙίlι'?

Ε: Μήπως ιΊθελες να δείξεις κάτι σε αυτι'l τη ζωγραφιά;
Α: Το γρασίδι.

80

Ε: Νι::ιΙι.:n'1

Ε: Ί-lΟελες να δείξεις το γρασίδι:

A:OJSlIIl.
Ε: I{csilll ι..:ίχlηι.:Κ
Λ:

Α: Ναι.
s,ln~1 )';ιl"dιηκι Ο!ΙΙ)'IJI'lηιι"!

Ε: Γιατί:
Α: '[τοι.

1-11 1-11.

Ε: Νι.: ΚΟllιιύ,l"Ι

Ε: Σε βοηΘάει "αΘόλου

Λ: l{ι.:."ίιη lωIΙΙI."ιJι1LΙΙ

Α: Ναι.

Ι:: Ui~c)' ιnί ι;ίi.sιι.:rιηι.:k
Λ:

rι.:sίιηlι.:'1

iSli)'ol"Stln

11

ζωγραφΙΚΙ'l:

Ε: Σε τι:
Α: Σε Θέματα ζωγραφl"IΙς.

1-11111.

Ε: Νι.:? Βίl·ίηι.: 11ί~9 lηί

iSli)'ιH'SIII1?

;lI1I,tllll;tk

Ε: Θέλεις να δείξεις κάτι με τις ζωγραφιές:

Λ: ΕνIΙ:Γί.

Α: Nrιι.
Ε: Τι: ΠρoσπαO~ίς να εξI1γl;σε,ς κιπι σε κάΠΟlΟν:
Α: Τα σπίηα.

Ε: .\n'ΙΟΚΗlιlηιlil ι.:ιι

Λ:

[[1\.'01\

(;ok

Ι1Ι: Υ:φιn;ικ IHJ~Ilrι,t ι;iιlί)'I\[''''

hίlι;ίs,Ι)Ι:ΙI'J,1

O)'ll,Illl,lk.110Y"
11ι)~I.ιr1:Ι ι;ίιlίΥΟΓ l11ll'1

Ε: IΙι:sίlll ~:ίχlnι:K

Y;IJlIll,lk.lxl~k,I ΟΥlllκ,ιkΙIΓ!;1 0)'11,1Ι11,ΙΚ

Παιδί Ι Ι
Ε: Τι σου αρέσει να "άνεις στο νηπιαγωγείο:

Λ: (ίiιJίyω.

Α: Πω πολύ να παίξω στον υπολογιστι;. να βάφω. άλλο να παίξω με τα παιχνίδια.

LΞ.: Εn ~:()K nι.: Z,ΙIIl,ι!l rι:siιn ι.:ί;ιιηι.:Υί sι:vcl'sin'1

Ε: Σου αρέσει να κάνεις ζωγραφικι1:

Λ:

Biiyl.:

Λ: Μου αρέσει.

[:

Νι.: Ζίιιn:111

Ι:;ΙIl1111.ι,;lkllιllgl Ζ;ΙI11,υιl<11, sι.:νί)'Ι)llll11.

(.ll1ln

ί."Ιι:lιιι.:Ζ'.'

Ε: Πότε σου αρέσει περισσότερο να ζωγραφίζεις:

Λ: ΒίΓ<ΙΧ ΙΙΥκιllη ν'ΗΚι.'11 ίsιι:lιιίΥοnΙll1.

Λ: Μου αρέσει να ζωγραφίζω όταν βαριέμαι.

Ε:

Ε: ΠόΤΕ δεν θέλεις:

I{CSi1Jl

~:ίzι;[Ιι:π ω~ι:ylι:l'

iign'::11iyOl' [l1tlSLlIl'!

Λ: UUrι.:ιιίΥοnllιι ι1<1 "ίl'ί;ΙιlίΙ hizc ~Ι:)' ;ΙII[;ΙIt)'ΟΓ. "ίι,φl,ΙΓ ... lιιι.:sι:ΙI.",ιIΥ;ιnι;nι. κίΙ,Ι!ll ν,lΓιl1

Α: Οταν νυστάζω δεν Θέλω.

Υ<Ι

Ε: rνlαθαίνεlς κάτι όταν ζωγραφίζεις:

tli"l.i,;

ίlκ ι;ι:lιJίuίιιιlι: ;1Ι1ΙΙΙΙΙΙΨI

01111 11i"lc.

B;I~K,ι ι:ιι ι.:οΚ ι.:νι'ίlίΚ O)'lliIJη,ιK.

Ι:: 1{ι:.ι,;ίll1 S,UΙίl ω~ι:yιlι: )Ι,ΙI\IIJ1ΚI ΟΙΙΙΥΟΙ'lηιι'!

Λ: ΜαΘαίνω αλλά μας αφηγείται και

Λ: ΒίΓ<ΙΖ οIΙΙΥΟΙ' ,1Jll<ι

σαλιγκαριού

I)(:k dcUiI.

Ε: Μι:sι:J,ι 1lL: ΚΟIIlΙΙ!;1 Υ;ΙΙ'ΙΙIIΙΙΙ:1

11

κυρία. βιβλία..

όπως το βιβλίο του

και μας το είχε αφ'lγηΘε, όταν είχε πρωτοέρθεl. Άλλο. όταν παίζω

παιχνίδι ρόλων.

O!lIyor'1

Λ: Εν kΟ!lΙISΙΙ[lι1,Ι Υ:ιrΙllmι:ι οlΙΙΥΟ 1);ΙΖΙ:I1. πιι.:sι:!;ι Ιι,ικ

cv ι...:ίΖί)'οnllιι )';1 Ζι.:)'ιιι:r

iigrCIlni;;Ii rι:tΊ!ι: ι,:ίΖlηι.:)ιί, Υ,lIlί ΟΙΗΙ i)gl·Cl1111i~IiJη.
Ε: Βιl (igrcnlliklcl'ill "",ΙΙΙ;Ι ηι.: ΚΟl1ιlύ,1 y,ιI"ύ1l11Ι;Ι ΟΙΙI)'ΟΓ'!
Υ'-ΗΙΙlΙηι:ι OIιJΙI 11111 .";111,,'1
Λ: Ι-Ιι 111.

;ιl1l;ιlη

Ixuι,!

Ε: Σε βοηθάει καΘόλου η ζωγραφική:
Α: Λίγο αλλά όχι και πολύ.

Ι-I:ΙΙ1ί rΙ:ΓLΙΙ: ςίΖlιιι.:Υί ii.Q,rCl1lni~S1Jl,

Ε: Σε τι σε βΟI10άε,:

Α: Μερικές φορές με βοηθάει σχετικά με το σπίτι. δηλαδή όταν ζωγραφίζω το σπίτι.

l~: Νι: kOΙHllI,I'1

Ε: Και αυπΊ που έμαθες σε τι σε βοηθάνε: Αυτό δηλαδl; που έμαθες να κάνΕις ης

Λ: Ει.:ι.:C.11,IIΊΖ~lIηι Ι'OyίiK )',φΙΥοl·IΜ.

κουρτίνες. σε βοl;Θ'lσε:

l~: ς:ίΖιΙίgirι l'ι.:sίlηlΙ:Γί Ilι.:
Λ:
Ε:

Λ:

)',lflll1;Ik ίsιι.:rsίn'?
J)nIiIl)lll1iI kUytlyoIΊIllll1CI' Z<ιJll;ΙΠ.I);IzΙ;I1 ι1ι.: ι.:\'~ ;Ι[IΥοlυlη
1{ι.:sill1 11,lkkl[1l1:! Υι:πί Ilί~ι.:)ι ()~I'CIHnek istcl' l11isin"l
Ηι 111.

Α: Ναι.
~ίίzι:1 ο!ιIΙΙΚΙίιlΊllI.

Ε: Τι Θέλεις να κάνεις τις ζωγραφιές που έκανες;
Λ: Τ'ς βάζω πάντα σΤΙ1 ντουλάπα μου. μερικές φορές τις παίρνω και στο σπίτι αυτά που

Λ: Κοlωκ ~:ίzlηι:)'ί.

είναι όμορφα

k,lUU1"

~ίίzι.:1 Ιιί Ι'ι.:sίιn ~:iZJlJi~Sill.

hCllillllL:

Γι.:slηίl1 11ίΙΚΚII1ι1,Ι kωηψιι,ιk

ίSIΙ:I'ιηίsin"l Νι: ςίzιlίn IΠΙΓύ;ι'!

stI.

,",(\11Iίί. ΙΠΙΓιl;Ι

!!CI1L: hiil'ck

ν;ΙI'ιΙl ιIgtIl' ,)i\ec~i !lΙΙ

""ιΙ<ΙΓ Υilιιί.

Ε: Όπως τι:
Α: Να ζωγραφίσω τtl ίΤολυθρόνα.

Ε:πι: Υ;φIΥOl'

Stl

Ε: Θέλεις να μάθεις κάη καινούργιο για τη ζωγραφικlΊ:
Α: Ναι.

Λ: (;ίinι:~ l(ίΖιlίll1. ιltιg1;HΊ ςίΖιlίlιι.

Λ:

Ε: Σεπ
Α: Εεεε, μεγεθύνουν τη μνΤΗΙΙΙ μου.

Ε: Μι.:sι:I,ιηι.:!!ίl,ι!

Ε: Β,ικ IΗIΙ'ιΙ;ι ηι:

()

Ε: Δες τι ωραία ζωγραφιά έχεις κάνει εδιί.l, Θέλεις να μου μιΜσεlς για τη ζωγραφιά

IIgIII" !)ϋeι.:Uί oι'd,I'!

ίι,:ί)ΙΟΓ.

σου; ΤΙ έκανες εδώ:

Ε: I3ΙI

Α: Ζωγράφισα τον

Λ

έντομο κοκκινελiδα. αυτά.

["cstlli ι;ίΖΙ:IΙι.:lι SΙ:llrtΙ <ικ1111ΙI,1 11ι.:IΙ:Γ ν;IΙΊΙI'!
I)ck ~ι.:yΙι:I· yukILI ,1111<1 ..
ΙΞ: ΒίΓίllι.: hi;;ey lηί !!Usιι.:nηι.:k istcιlin'!
Λ: Ι'ΙΙΥΙΓ. ϋΥ]Ι; ι,:ίΖίΥοιιιιη νι: uol,Ihll11;! ΚΟΥIlΥ()nΙΠ1.
Ulnlll~ Π1υ ollηoιιηι~ 1111 diyc Οllύ;ιπ.

111.10. ζωγράφισα

τα βουνά. το νερό. ΤΙ1 γέφυρα. και εδώ

b;IklyoI' !!ίίΖι.:1

Ε: Τι είχες στο μυαλό σου όταν έκανες αυτό:

Λ: Ι-Ιι

Ε: Ί-ΙΟελες να δείξεις κάτι σε κάποιον;
I)ΙΙΓιl;Ι nι:IΙ:Γ ν;ΙΓ, <ιηlωΙΓ

tl1]SIB'!
,IU,IftI;tfI, ιΙιuΙιr,

Λ: ΒΙΙΓύ;ι ι.:ν ι;ίzlηί~ιίlll, [l1cΥνe
kOΙ:,1I1Mn, buΙιιΙΙ<lr bιl

k;Id,rr

Α: Όχt, έτσ\ ζωγραφiζω και τα βάζω στη ντουλάπα μου. Επειδή ης βλέπει η κυρία
!!ίί[le~ί ~(irdίigiil1

gibi

zίllι.:n ι;υ"

Υί1Πί.

καμιά φορά αν έχουν γίνει καλά ή όχι, γι' αυτό.
Ε: Γι' αυτό ζωγραφίζεις εσίι;

Ε: l3υ Γι.::-;ιηί ~:ίΖι.:Γkι.:lι ίlkllJ1d" nι.: ν,ΙΓύl'1

Α: Ναι.

Λ: ASllllιlJ, ,ιkΙI111 Ι,o~ω.

Ε: Για δες τt έκανες εδώ, θες να μου πεις;

ΙΞ: l3ί~ι:y l11ί !;ίisιι::rιηι:k
Λ:

isIcdin

.tcίIb;I'1

Α: Εδώ είχα κάνει σπίn, δέντρα με φρούτα, βουνά, όπως βλέπεις και τον ήλιο
τεράστιο, σύννεφα, αυτά δηλu.δl;.

1-11 hl.

ιΞ:Νι.:?

Ε: Τ\ είχες στο μυαλό σου όταν έκανες αυτά;

Λ: (izdi.~illl rι:sιηί

Α: Ήταν άδειο το μυαλό μου.

iInnClllC gϋstι.:nl1ek iStcdilll ;1I11U l)oy,ιrη,ΙYό! "JkIilll k"II11;.llII.
Ι'Ξ: ~u rcsiJll l1ilkkιnd;ι nι; tlcmck ίsιι.:rsίn"?
Λ: ΟΙIΓιΙ .. rCllkli rcnkli ιιιuΙilclklur, burι1<llι<lrllι.:r.

Ε: Μήπως l;θελες να δείξεtς κάτι;
Α: Ναι.

Ε: Βu Γι.::-;ιηί ιΥίΖι.:Γkι.:lι 11ι.:Ιι.:Γ ι!ίί~ίίηίίyol"ιlυη sι.:ιι'!

Ε: Τι:

Λ: Βι] rcsinιIc ι;cnc

Α: Ήθελα να δείξω στη μαμά μου ηι ζωγραφιά που έκανα αλ).il δεν μου είχε μείνει

Ε:

Mcscl:t nclcrlc

<lklll11

ΙΙοΙΙIΥdιι.

ιIolιιyιlυ'? Bi~cy

mi

~Οsιcrιιιι.:k isIcιIin'!

χρόνος για να τη χρωματίσω,

Λ: Ι-ΙιI1l.

Ε: τ. θα ήθελες να πεις γι' αυτή τη ζωγραφιά;

Ε: Νι.: ~ihi'!

Α: Εδώ είναι τα χρωματιστά τουβλάκια και εδώ τα γράμματα.

Λ: ~ey gjjsIcrιllek ίsιι.:ιnί~tim

Ε: Bi~cylcr lηί dϋ~ίίιιίiΥοrdιlIl
Λ: ΚίΓί,1 b;ΙΖι.:n

...
btI rcsIlli

Ε: Τι σκεφτόσουν όταν έκανες αυτό;

ι,:ίΖι.:ΓΚι.:n'!

bi"l..e bJyle ~ι.:ylι.:Γ ι;ίΖίΥΟΓι1ιι, Ο11ι1,υ1 OCll

Α: Το μυαλό μου ι;ταν γεμάτο σε αυη; τη ζωγραφιά.
ιΙc ς.ίzιlίlη ί\tllίΙ

bJZI

BIIrd;t

Ι1Ι:

\:iZI11ek

iStcιlill'!

I1<Ik hll

Ε: Με η; Ίiθελες να δείξεις κάn;

Ε: Όπως;

Λ: !3ΙIΓιJίl ~ίΙ·Γι.: ιΥίΖlηι.:" ίslι.:ύίl11. Ι{ι.:sίlιιΙι.:I· bίtι.:nι.: kuιJ;rr
Ε: ενι.:L

Υι.:I·Iι.:I·ίni

Α: Ναι.

Ιlllιιιlηιl~ωlη.

Ε:

ένα

Α: Πίνει νερό.

Α: Δεν είχα και πολ/ά ..

11].
O,lk b,ιkJllIn

um;PXE

Ε: ΤΙ κάνει εκε, η lωκιονελiδα;
(ίίllkίί "ίΓί,ΙI1,IΖι.:π

Ε: Onιl,ul lηl ιyiZiYOI"SlIll rι.:sillllcrί "'ι:n"!

Ε:

1-1

2είνεπ μου είχε μάΘει πώς να "άνω τις κουρτίνες. αυτό είχα μάΘει.

-"οιιυηαl, bιlnιlI1

h:lkkIIl(I,!

Λ: BΙIΓιl:Ι, hιιlJl,ιn ΙΞI"ι.: Ι"ιη:ι y,ιrιlllll Ι:ΙΠ1ί~ιί

πc

...

siiylcl11Ck

1111

kΟlllιμΙ::IUΙΖ'!

isιcrsίn"!

Α: Ί'ιθελα να δείξω ..
Ε: Σιcεφτόσoυνα κ:άη όταν έκανες

aUtilV;

Α: Καμιά φορά μας ζωγραφίζει και

'l

κυρία τέτοια πράγματα και yt' αυτό και εγώ την

Ε: l3υηΙΙΓ ηι.:'!

έκανα αλλά έχω ξεχάσει κάποια σημεία.

Λ: l-Ιi1111,ΙΙtl'ΙΙΙΙΙΙΥοnιrη ~j[lldi.

Ε: τ. προσπάθησες να κάνε\ς εδιί);

81

Ε: SΙ:11Ι':Ι: 11(1111:11' nι:)'ι: 1)ι~nzίy!1I'"!

Α: Εδώ προσπάθιισα να ζωγραφίσω έναν κωδικό. Θα μιλιΊσουμε μέχρι να τελειώσουν

Λ:

οι ζωγραφιές

TII1II.

Ε: Νι; Υ;φΙΥΟΙ'I)ΙΙ \111111;1Ι'I)ιιlι!:IΊ

Ε: Ναι αυτι, είναι

Λ:IΗln];IΓ "ΟΖ;Ι "ιιrΙ!ΙI,IHI hΙ:11Ι...:k ι!1$ίIΠιΙ;ι :-:ίίriίl1ίiΥοr ,Ιln:ιI1ίίΥίiιJίίgίίnιlι; "Ι:ΙΙ:ΙΧ:" πl;lι';ιΚ.

Λ' Εδό) με είχε βοηθlΊσι::ι ο Εφέ ..

Ε: Nι.:Ιι.:I·ιJO~ίίl1ίίyol"llιlη?

Ε: ΤΙ είναι αυτά:

Λ:

Υ:Ιl1ί

iSIiYOTlltLtH

Bi$L:)' J1li

~(istcnnck ίsιαlin'!

!!ίislι.:ΙΊηι:k isιι.:ιηί}'()lιlιllη Υίll1ί $ι.:)'

H,I)'II"lli$9

SOIH,l ιΙoΙΙI'ΙJη,1

ΚΟΥύΙllη lJiιιί

11\1

)'itrrn;lk iSIi)'OI·ιltIIl1. \ίΊ,lnι.:).;

'l τελευταία. τι Θα ιΊΘι:λες να πεις σχετικά με αυτ/ν:

Λ: Δεν θυμάμαι καθόλου.

K,lύ,ΙΓ

Ε: Σε Τ1 σου μοιάζουν:
Λ: ~αν ι.:άμπια.

Ε: Τι κάνουν αυτά τα Kά~Ι7T,α εδ<ί.ι:
Λ:

AutrL

ί:καναν κοuκοίJλ,α. αυτό το μωρό σέρνεται έξυ,ι αλλά όταν μεγαλώσει Οα γ;\'1ο:1

πεταλούδα.

Ε: ΙΊ σκεφτόσουνα: Ί ΙΟελες να δεiξεlς "άτι:

«(Il"t!k Ι:2
Ε: An:ιokIlJtIIlll;l Ι::Ι1

nι:: )ι;φιη:ικ IΗφιn:1 ~ωί)'OI''!

,,"ok

Λ: Όχι δεν ιΊΟελα να δ<:ίξω ι,,:ύ.τι δ'lλαδιΊ IΊθελα να τι] ι.:ά\ιω και μι:τά ΤΙ]" Αβαλα στη
ντουλάπα μου. αυτά τελι.:iωσε

Λ: ]{ι:::;ίιη.

Ε: Ι{ι:::;ίιη )',φlΗiιΥI 11Ι::

Z:1111:IH

ι::n

(.. ok

sι::\'ι::rsίlι'?

llαlδI

Λ: Ι-Ιι::ι' !.!ίίrι.
Ε: Νι::

Ε: Τι σου αρέσε1 να κάνεις στο νηπιαγωγείο:
iSΙΙ::1110'!

1'..:1111,111 t::1I111l

Λ: lωγραφικι'l.

Λ: ΙΙΙΖΙ::Π ίsιι::lηΙ::Ζ.

Ε: Πότε σου αρέσει να ζωγραφίσεις πιο πολύ:

Ε: ςίΖJίgίrι 1'ι:::;ίιηlι::r

/,

Λ:

)';ιrΙ!IIηι:1 (1111)'(JI' lηιl

SiIll;1

Α: ΚάΘε μέρα.

'!

Ε: Πότε δεν Θέλεις:

1-11111.

Ε: Νι:: ΚΟIlΙIΙ!;I'?

Α: Μερικές φορές.

Λ: (ϊ;ι,ίΥοιυιη.I·:ιlι;ιι!:ι.$IΥοnllll.

,

Ε: Σε βοηθάνε καΘόλου αυτά που ζωγραφίζεις:

Ε:

(iztligiIl Γι:::;ίlηlΙ::Ι'ί 11ι:: Y;IIlll1:lk
Λ: Ins,II1. Ι::\'. bllllII, !.!ίίrlΙ:~.

ίstι::ι-sίn'?

Α: Ναι.
Ε: Σε τι:

Α: ΖωγραφΙζω. χαλαΡUJνω

Ε: ι:.,:ίί'.ιJίgίιι ΙΙ.:sίlηlι::n.: 11Ι: )I:ΙPIIl:Ik ί:;ΙΙ:I'ύίιι'!
Λ:

]{CSilll

Ε: Ι{ι:::;ίιη

c;ίχι:ι::rη,

hidc

Υι::nί ~Ι:)'IΙ::I' ϋgl'Ι:IΗιιι::k ί:;ιι::ι'

Il:lkklllL!:I

Ε: ΤΙ Θέλεις να κάνεις τις ζωγραφιές που έκανες

~cy ... l'd~k;1 ]1ίΙlηίΥοnιlη

Α: ΆνΘρωπο. σπίτι. συννεφο. IΊλlΟ.

rlliYllin'!

Λ: Ι ι.

Ε: Τι Θα κάνεις στις ζωγραφιές:

HClliInlc

Ε:

Λ: Βιllω. !.!ίίllι::~.

[

Νι::IΙ::Γ ,:ίχΙΙίll]1l11"ΙΙ;Ι'?

Λ: Θα ζωγραφίσω, "ο.ι ... άλλο δεν ξέρω.

,tg;I,:. ι;ν.

Ε: Θέλεις να μάθε1ς ...:άτι περισσότερο για τη ζωγραφlκιι:

Ε: Βιιnιι ιrίΧΙ'I'kι::nllι::Ιι::r \,,1I1JI
Λ:

rllHsHn'!

rι::srηίlιlι;ιkkIllU:1 kωlllSΙΙI'

Jklllld,I'!

l3ίΓίlιι:: I'ί~ι::y ιιιί !.!ίisιι::nηι::k ίsιι::ιJίn?

Λ:Όχl.

ι.

Ε: Θέλεις να μου μ ιλιiσεις για τη ζωγραφιά σου: ΤΙ έκανες εδόJ:

IΞ:Νι::Ιι::rιJίi~ίίllίίΥΟΓUΙIIl"!

Α: ΤΟ σύwεφο, τον lμlO. το δέντρο. το σπίτι.

Λ.

Ε: ΤΙ είχες στο μυαλό σου όταν έκανες αυτό: Ηθελες να δείξεις κάτι σε κάποιον:

Ε: Bί~Ι::YIΙ::Γ
Λ:

1l1i

ιJίί~ίίllίίy()rιIιιl1 ,ιι:;ιh;ι'?

Α:Όχι.
Ε: Τι σι-:εφτόσουν:

1-11111.

Ε: Νι::'.Ι Βίl"ίlΙ::l'ίηι; hί~Ι:Υ ιιιί !!ίistΙ::I'lιιck iSΙι::ιΙίll'!
Λ: Ιlι

12:

Α:

111.

Ε: iv1l;πως σκεφτόσο\ινι-:άτι:

Νι::?

Α: Ναι.

Λ: 1{ι:::;ίlηlcι·ίlllί.

Ε: Τι: Προσπάθησες να δεiξεις κάτι σε κάποιον;

Ε: ΚίlllΙ:: Η(jsιι::nιιι::k ίstι::ιJίn 1'ι::s~ιιιlι:rini"!

Λ: Ναι.

Λ:

Ε: Τι:

13ι:ηl)':I.

Nis:I)':l.

AkIl1:1.

Ι:ΙΙΙ'Κ:lllιι, EIc)'t: Ι)ί ύι: Λlί)'Ι:.

Ε: Κίιη ΟIΙΙΥor ΙΗιΙ:ΙΓ'?

Λ: Τις ζωγραφιές μου.

Λ: 13ιl.-ιl:ιkί \ο\ιιΚI,ΙΓ.

Ε: Σε ποιον ιιθελες να δεiξεις τις ζωγραφιές σου:

Ε: Nι::ιJΙ:ll ()ΠΙ,I]';1 !.!(istΙ:lΊπι:k ίsιι::ύίl1'!

Α: Στη Ν,ισα. στη iv1περαΙ στον Ακίν. στον Φουρκάν. στον Εφέ και στον Αλί.

Λ: ίSΙι:ιΙίln.

Ε:Γιοlοι είναι αυτοί:

Ε: Βιl rι::sίrιιιJι:: 11cJι::r ,:ίΖιηΙ:ΥC \,ΙΙl$ιlη'! ΛΙ11;1(]Il;ΙΚ ίsιι:r

Λ: I3ΙΙΠ!<ΙΓJ
Ε:

Nclcr

Inisil1 bH rcsilllde

11Ι:1Ι:1' \,:Ι]''!

Nis;l ιrίzιJί b'IIl:l.
btl rcsilndc.

Ε: Γιατί IΊθελες να τους το δείξεις;

Α: Ηθελα.

ν<ΙΓ

Λ[\,.

Ε:Τ1 προσπάθησεςνα κάνεις εδώ: Θέλε1ς να μου εξηγήσεις τι έκανες στη ζωγραφιά

Ε:

S"ll:1 hί~Ι:Υ ;1I11,,11ll;lk

Λ:

1-11111.
Νι; anl;Hlll,Ik istcdi sHna

Ε:

ί\ίπ ιηί

\izdi

;ΙΓK:lιJίI~ln !)ΙΙΙ11;ιn?

σου:

Α: Αυτά μου τα έκανε η Νησα.

hnrιla?

Ε: Τ1 υπάρχει στη ζωγραφιά σου:

Λ: Βι::η billniYΩIlllll.
~:

BiIk

!);ιk;ιlllη

l)tII"da

Λ: ΒΙIΓύ;ι kaιllyu/l,

Γ.

Α: Τα παιδιά που βρίσκονται εδ~J.

Ε: Νι; Υ;ΙΡΙΥΟΓ Ο

Α: Σπίτι.

I}(;!cr

ιιι; ~ίzύίιι,

h\lrd,I

ύι:ιιίΖ,

k"iJIIIllll)aga

bllrd.t

ν:ΙΓ ΙΠIΙ'ύ,l'?

~cnI.: giillc~,I)II ύ;ι

Ε: Ηθελε να σου δείξει κάτι η φίλη σου;
Α: Ναι.

k"I)]tllllh;lga.

ΟΓύ:.ι?

Ε: ΤιlΊθελε να σου πει εδώ;

Α: γίίΖΙllΙ:ΥC !.!iιJίyoΓ'!

t:

Sι::n

Λ:

f)crc. kHlllyon

bll rcsllli

Α: Εγώ δεν ξέρω.

\tίΖCΓkcn

nc!cr

Ε: Για δες η έχεις κάνει εδώ, τι υπάρχει;

ν,ΙΓύl ;ιkΙιπύ;ι'!

iJί ι!ι: karJuιlll1:lg;I.

Ε: 13i~ι:y ιιιϊ .ι;ιistcπιιι;k

islcdin

sι::n

Α: Εδώ φορτηγό, εδώ θάλασσα, και εδώ ήλιο, και εδώ χελώνα.
Ε: Τι κάνει η χελώνα

hizc bnrCI:I?

Λ:

11.
Ε: 1311 Ι'ι::sιηίn lι;ιkklnύa bί~Ι::Υ SOYICfnck ίstι:r Inisin'? Nclcr
Λ: Bllnlar ι;ίι;ck. hu ;Ig;If;;.!JLllIU hillniyonlln OC.
Ε: Btlrd,I πι:: ~ίzlllΙ:YC ι;,ιΙφlη?

EKEi;

Α: Πάε1 για κολύμπι.

νiIΓ IJιI rι::sill1dc'!

Ε: ΤΙ είχες στο μυαλό σου όταν έκανες αυτό;
Α: Το ποτάμι, το φορτηγό και η χελώνα.
Ε: Προσπάθησες να μας δείξε1ς κάτι;

Λ: ΒΙΙΠI;ΙΓ ύ;ι \ίςck.

Α:Οχ ι .

Ε: Νc Υ:φIΥΟΓ bιl

Ε: Θέλεις να μου μιλήσεις σχετικά με τη ζωγραφιά σου; ΤΙ έκανες σε αυτήν;

i;ii;ckllCr bHrtI,I'?

Λ: SιιlίIllIyorItIr.

Ε:

Scn bH rcsllli

Α: Αυτά

ςίΖCI'kcn ;ιkllπύ:ι

Λ:ζ:ί\tι::k,ugίΙΙ;.
ΕΞ: Βίπl1C bi~cy lηί giJsιcπηι::k

eival λουλούδια, αυτό

είναι δέντρο, αυτό; δεν ξέρω.

Ε: Τι προσπάΘησες να κάνεις εδώ;

nclcr VMdl'!

Α: Και αυτά είναι λουλούδια.

isIcdin <tctI!)u?

Ε: ΤΙ κάνουν τα λουλούδια εδώ:

Λ: Ι ι.

Α: Ποτiζοvται.

Ε: Βίππι: bi~cy lηί ,Η1!;IIΠΙ<1Υ:Ι ((ίlIIs!1l1'?

Ε: Τι εiχες στο μυαλό σου όταν έκανες αυτό;

Λ:

Α: Λουλούδι, δέντρο

11

Ε: ΜIΊπως ιiθελες να δείξεις κάτι σε κάΠΟlΟν;
Α:Οχι .
(ιιι:ιικ Ι3

Ε: Προσπάθησες να εξηγl;σεις κάτι;
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Α:Όχl.

Ε: "n;ιokII]tlnt!;tι,:IΙ ~oι.: ιιι.: Y;IIJlll<lk IH)~HIl;L ~ίιJί)'()(!
Λ: OYll;ιlη~ι". !)()Υ;ωι,tk.

Πωδίl::\

Ε: Ι{ι.:,-;ίιη .,:ίΖιηι:ι': Il()~ΙIl1;I !,!ίιlί}'ΟΓ [110}
Λ:

tiitliyOl",

Ε:

I{csirn

Ε: Τι σου ορέσεl να κάνεις στο νινnαγωγειο:

,ίΖι:I"kΙ:Ι1 Ιιί~Ι:Υ

iign':J1iyof

Λ: Να παίξω. να )'ρωματίσω

11111...;1ןIΙ'1

Ε: ~oυ αρ~:σει

Λ: Λυιιιιι )',IZIYC1ll1l11IΊ':SiIll ι;ίΖι:ι'kι:ll.
Ε: l';ll1Hl Ι:ΙΙ ~:oI.; nt: '.:Hll:ιn n:siIll ~ίί'IllΙ;ι..

Ε: rνlαΟαίνεις κάτι όταν ζωγραφίζεις:

Λ: OkLl];1,ψ.:lίlιι'\:.
Ε: CiLll1l1 Il!.: 1,1111;111

IJi,

Α: Γράφω το όνομά μου όταν ζωγραφίζω

ίsΙι:lηι::ι:!

Ε: Πότε Θέλεις να ζωγραφίσεις πιο πολlJ:

Λ: 1-1;1\'<Ι y,lgJllιn]I! oJtlJll'iL.

Ε: ι:..:ίzlIi.~ίll Γι: .... ίlηlι:l·ί ιιc )';φιn;ι!,:

Α: Όταν έρΟω στο σχολι-:ίο

iS1CI'sill"?

Ε: Πόιε δεν O~:λεις:

Λ: Βί$Ι:Υ.
Ε: Ι{ι.;sίrη
Λ:

Λ: Όταν βρέχει

ILiIkkIIllIi. )'ι:ιιί $Ι:ΥIι:r ίi!1n:nrηι:k istLI' tnisin'!

Ε: ΤΙ Θέλεις να κάνεις τις ζωγραφιές που έ"ω'ες:

1-11 111

Ε: Νι:

\'u "άνεις ζωγραφιές:

Α: Μου αρέσει.

islcr?

gil,j II1I.:SΙ:I;Ι 1ιι: iigI\':I1Illck ίsιι:π;ίlι'"

Α: Τίποτα.

Ε: Θέλεις να μάθεις .... άτι καινούργlO για

Λ: I);tg!;II".

1Ξ: Βι:lιίllllι:

n:slllinllilkkIlll!;t

ΚΟIlΙΙ$ιη;l"

i.. . tcl·tnisJIl'!

Νι: ι;ίΊιΙίnl'ιιιι];l"!

TIl ζωγραφn,:ιι:

Λ: Ναι

Λ:C;ιl\;\ν,IΓ.

Ε: Τι: 1Ί θα ,'lθελες \'α μάΘεις

1Ξ: Β'I$lω'! I~ΙIΓll;1 ιιι: ,ί,.ιηΙ:ΥΙ: ~';IIΨII1?

Α: Τα βουνά.

Λ: ΟΓιΙIΙ!;ΙΙ:,IJ\;lνίll·.

Ε: Θέλεις να μου μιλiισε1ς για τη ζωγραφιά σου: Τι έκανες εδιJJ:

Ε: Βιl Ι:ίln;ινίIΠ ~:ίzι:IΙι:1l ,ικllηι!:lnι:Iι:I' ν:II'ΙII'Ι

Α Τέρας.

Λ:.

Ε: Άλλο: Τι προσπάθησες

ΙΖ: Ηίl'ίΙι:ι;nι: I)ί~ι:y ιηί ;111 [;llιιι;IΚ i."ιι:ιJίrι"!

Λ: Τέρας και ε .... εί

Λ: Ι-ΙΙΥΙΓ.

Ε: ΤΙ είχες στο μυαλό σου όταν έκανες αυτά:

Ε: Η,ικ 1.,:lΚ"llιη I)ΙI 1'ι:~lηίllΙIΙ: nι: ςίί'ιηΙ:ΥΙ: ,ίΙΙl$Ιlι1?

Α:

Λ: ΒιlΙ"JίΙ κ:lιι: ςίzιlίΙl1.

Ε: ΠροσπάΘησες να πεις "άτι σε κάποιον:

Ε: Νι: νίlΓ Ι-,ΙΙ k;ι!ι:ιlι:? Βιιnl;ιι' ηι::"!

Α: Όχι.

ι\: Βιι ";φ].I-'ΙΙΙ1);1Ι· ~ι:yy ..

Ε: Για δες. τι προσπάθησες να "άνεις σε αυτιΊν τα ζωγραφιά:

Ε: Nι;'II-!,ι,ιιlι]νίlΓlίlIΊ

Λ: Ηι

\'Q

κανεις εδώ:

Α: Εδώ έκανα το κάστρο.

I11L?

Ε: Τ,

111.

HnIlPXEI

στο κάστρο: Τι είναι αυτά:

Ε: Βιι 1'ι:~lηί ςίΖΙ:ΓΚΙ:Π ;lklHJιI;I Ι}Ι:]Ι::]' νιιΙ"J1 sι:rιίl1"!

Λ: ΑυτιΊ είναι η πόρτα και αυτά.

Λ: !3ί~ι:y )ΙΟΚΙΙΙ

Ε: Τ,: Τα

I~: Οil'ίlι:ril1Ι: I)i~cy

IHi

~ίiSΙΙ:l'ιηι:k ί~ιι:ι!ίn?

Α: Τ ίποτα δεν είχα

Ε: Ι)ι:κί hιl 1'C'~illlllt: 11ι:1Ι:1' ι.:ίΖυίΙI?

Ε: Ηθελες να δείξεις ι-:άτι σε κάποιον:

U\,,,k.

Ε: !3ΙIΓι!;lηΙ:ΙΙ;]'ν;ΙΓ"!

Α:

Λ: Μίl\,ί ίn~;HII;H"

Ε: Και σε

Ε: Νι; Υ;φIΥω'

Α: Αεροπλάνο.

Λ:

U\iIg:I

() ins;lI1I:Ir'!

ι\: Ι-Ιίς I)ί~ι:y

τι ζωγράφισες:

Α: Μπλε άνθρωποι

;lkllI11;1 ~ι:llηι:zυί.

Ε: ΤΙ κάνουν αυτοί οι άνθΡύJΠΟI:
Λ: Ανεβαϊνουν στον αεροπλάνο.

Ε: Βiι"iIι:rirιι: I)ί~ι;y ιηί ~ίisιι:rrηι:k Ι"ιι:ιJίn ""ι;n'!

Ε: ΊΊ σκεφτόσουν όταν έι-:ανες αυτό;

Λ:

ι\:

aUTIi"

Ε: ΤΙ υπάρχει εδώ:

lJiηίΥΟΙ·];IΓ.

Ε: ΠΙI I'ι:~ιηί t,:ίΖΙ:I'kι:rι I1ι:Ιι:I' ιlίi~ίinίί)ΙOl"lIΙIl1 '!

ΙΞ:

του:

Ε: Τ, είχες στο μυαλό σου όταν έκανες αυτό:

Λ'

Λ:

roixol

Α: Ναι.

O<lk

1);ιk;ΙΙΙΙll Ι.,ιι 1'ι:sίnll!Ι: Ι1Ι:]Ι:I' ν;ΙΓ,

]....:~]ηίJl

Α: Ίϊποτα δεν μου ερχόταν στο μυαλό.

11;IΚΚΙΙlll:l κOlιtψηίΙΚ ί~ΙΙ:Γ lηί~ίll'!

Ε: Προσπάθησες να δείξεις κι:Ιτι σε κάποιον:

Κι;ιΙί. ;lg;I~:. lηΙ:l'ιlίνι:η, ίΙι',ιίΥι:ι:ί.

Ε: ΒΙΙΙΊ!;Ι JιΙ: t,:ίΖn1Ι:)'Ι; ς:ιll$ιιη?

Α:

ι\:

Ε: Για δες τι έχεις κάνε, σε αυτιιν, θέλεις να μου μιλ1Ίσεις για τη ζωγραφιά σου;

'-I1S;Hl.

Α: Γάτα. δέντρο. σκάλα, πυροσβέστης.

Ε: Νι: )';φΙΥΟΓ ο
Λ: Kι:ιlίyί

ills,ln ωυ,,'!
<11111;1)1;1 ςull~Ι)'ΟΓ.

Ι.Ξ: SCΙlt.,ll Ι'Ι:~Illί ςίί'.Ι:ΓΚι:η

Ε: Τ, προσπάθησες να κάνεις εδώ;

;Iklllld ..

11i$Ι:Υ ιηί νίΙΓιl]'! Βίl'ίηι: I)ί~ι;y ]ηί ~ίisιι:lη1ι:k ίsιι:ιJiη'!

Α: Άνθρωπο.
Ε: Τ1 κάνει αυτός ο άνθρωπος εκεΙ

Λ: 11.

Α: ΠροσπαΘεί να πάρει τη γάτα.
(oι:tIK

Ε: Μήπως είχες κάτι στο μυαλό σου όταν έκανες αυτό: Ηθελες να δείξεις κάτι σε

Ε: Λn,lοkΙΙΙΙll1d;1 Ι:11 ςοκ 11Ι: Yίlpιη,ιI.;: IΙΟ$lιnίΙ ~illi)'or'!

κάποιον;

ι\:

Α:Όχι.

Ε:

(.
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Sck sι:k oyn<llll<lk, n;silll ~:ίZΙllι:K.
I{csirn ςίί'.ι:ΓΚι:η hί$Ι:Υ]ι:r δgrcιιίΥur

ιηυ~ιln '!

Λ: OgrClliyonIIn.

Παιδί14

ι\:
Ε:

!:!-ibi ~Ι:YIΙ:Γ'?
Spor gil)i $CΥIι:r.
I3ΙIIΙΙΙΓ S,\l1;1 Y:ΙΓιJιιηι:1 olllyor

Ε: Τ, σου αρέσει να κάνεις στο

ΙΞ: Νι:

Α: Να παiζω, να ζωγραφίζω.
lηιι'!

Ε: Μαθαίνεις κάτι όταν ζωγραφίζεις;

Λ: Ο[ΙΙΥΟΓ.

Α: ΜαΘαίνω.

Ε:

Ε: Όπως για παράδειγμα;

H,ingi

ΚΟllιιι1:..ι'!

Α: Σχετικά με σπορ.

Λ: VιlcιιιJ kOlllIstlnιJ,I.

Ε:

Λ: γίιηί

btiyIc

Ko~lη;.ιI,:

ψοr y,φIYOΓU]l1
Ε:

Ε: Αυτά σε βοηθάνε κάπου;

Υ;.ιl"dllιιι:ι (ΊΙΙΙΥΟΓ νΙIι:t]υllΙl 11ίιkkιnd;.ι'!

N,ls]1

H,lngi

bi sror,

ί~ιι: kurnHlld~ιki νucιιυΙιr, oπ]:..ιr SpOI'

11cr Χiιιη;ιn.l)ί$lcrilnί

z,HΠ,lηl,ΙΓιJ,ι

"'lnlaYWYEio:

n.:sim

ίςίπ

l)cl1

Α: ΒοηΘάνε.
Ε: Σε τι;

1·]]"(;:;IΙΙΥΟI1I111.

ςίΖιnι::κ hΟ$un,ι

istcdikIcri

Α: Σχετικά με το σώμα.

gidc(!

Λ: ΟκυΙ:ι gCldjgiΠl Ζ,ιιη:ιιι.

Ε: Πώς σε βοηθάνε σχετικά με το σώμα σου;

Ε: Νc

Α: ΔηλαδιΊ το τρέξιμο είναι σπορ. έτσι το σώμα της κοιλιάς μου, επειδιΊ αυτά θέλουν

ZUllliIn CίII1JJ1

iSΙΙ:lllCΖ'!

Λ: ΟδΥIι: Kιιtιlύ;.ιπ :1!IΙΙ:ΙΥIIΙΙ;;ι.

σπορ γι' αυτό και εγώ κάνω πάντα σπορ. Βουρτσίζω τα δόντια μου.

Ε:

Ε: Πότε σου αρέσει να ζωγραφίσεις;

N,isil

Υ;ΙΙ1ί? Ηίlllgί kιιIIlιJ;lIl?

Α: Όταν έρθω στο oxoλEio.

Λ: Ι-Ιιπί rc~iln ktItιιsLI.

Ε: 1~ι:silη kU!ιJSllnd:IJ1 illtrιc;1 Ι111 istclniyon;tιrl n;~ίlll

\iZIllCYi'?

Ε: Πότε δεν θέλεις;

Λ: γ:ιηί $ίιηιlί bι:n bί~Ι:Υ a1ιlLIll ί$ΓΙ: Ι)ιι Υllι1ιΖΙ,rl ~~iΧdίιη.

Α: Έτσι όταν δεν παίρνω από το κουτί.

Ε: γ~lI1ί ι.::ιπll1 ιιι: z;ιιη:ιrl 11i~: ίsιι:lιιiΥοr'?

Ε: Πως; Από ποιο κουτί;

Λ: IsιcrηΙ:Υίncc, ."ιkιΙlnc~ι ornι ~ι::klncι.:CΙ11C
Ε: Βιι rcsίl11lι:rί

nc

y:φlll,ιk

istcrsin'?

kuytlyonlm.

Α: Κουτ' της ζωγραφιάς.

Ε: Όταν παίρνεις από το κουτί τιις ζωγραφιάς τότε δεν θέλεις;
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Α: Διιλαδή εγώ τώρα. πήρα κάτι και έκανα αυτά τα αστέρια.

Λ: Βιl rι;sίlηlι.:Π... ΒίΙιηίΥσnιιη )Ι'lΙ1ί.
lΞ: (ίzιJίyίη hιl r.:siInlιon.: 11ι' )ι~plη;l" ί:-ιι.:ιιJίη ~ι'Ω'!

Ε; Και πότε δεν θέλεις να ζωγραφίσεις:

Λ: Ηί ;lrk;ld;~lInil ~ΗllιJl.'nnι'k ί:-;!Ι:ΓιJίιη.

Α: Όταν δεν θέλω. όταν βαριέιιαι τη βάζω στο συρτάρι μου.

ΙΞ: H;lη~ί iIrkilιIiI~1I1iI?

Ε: Τι Οέλεlς να "άνεις αυτές ης ζωγραφιές:

Λ: Sιorn;t ;ιl"k:Ιιl ..Ψll1;.ι,

Α: Αυτές τις ζωγραφιές.... Δεν ξέρω.

ΙΞ.: NΙ'ΓιJι.: ο ;ιrk:.ιιJίl~1Ι1 Sι'nίιι?

Ε: ΤΙ Οα 11θελες \'α κάνεις αυτές τις ζωγραφιές που έκανες:

ι\: Ο ;LI-k:lιl:I~Ill1 ί~ιι: ι;iιIίΥΟSΙII1 )'ιιk;ιrl sυlIΓ:Ι 1I$:lgl),., ι1ίίηίί)'οrsιιη .'\0111;, ι'\'ι' !:!ίιlί)'OΓMlIl

Α: Θα ιΊθελα να τις στείλω σε μια φίλη μου.

οlύ;ι. Ο Ιχnίιη ίlrk;ItIίI~j.llnιllr.

Ε: ~ε ποια:

ΙΞ: 1\;kί !1ι.:ΙΙι.:1l

Λ: Στη φίλη μου τιι ~εμά.

() ;ιrk;ιι!:ψn:ι ι;iillLlι.:rιηι.:k isIi)'OfSIIH rι.:sίlηlι.:I'ίlll!

Λ: (:Πnkίί SΙ:\'ίlιίι'ι::gί ί,ίl1 οηιι sι.:,'ίl1~·lί Υ:φιη:ι" ί~ιί)'(ll1ιlη. J>ίίl1ιlι.:IIIJι'I; sι:\ιίnιηι.:ιli.

1::

Νι.:ΙΙΙ:llsι:"ίI1lηαΙί?

Λ.

(Hnkii

I~: Sι:ιι

Α:

1::

χτες.

Μι.:sι.:I;, nι: ι;ίhί $Ι:~ΙIΙ:I' ίsιι.:ι-:-;ίrι'!

11:JkkInJ:I'! τ:lωι.:Iιι.:11

EJtEI1"1

Οα χαρεί πολύ και εγι;, θέλω να την κανω να χo.ίρετrι.l. Εχει να χαρεί από

Ε: Γιατί δεν χάρl]κι::
Α: Επειδ1"l δεν Τιις στέλνει κανείς ζωγραφιές.

ιnί ~ί;..α·ι:ksίll Γι.:."lηΙΙ

Λ: Η<ι)'II' ο)'Ιι; ι!ι.:,ρ,ί1. )'ίιιιί 11ι.:11 $ίιηιlί l1ίίyίiyίίnι:ι: ωωι:ι

:l];lI.:<lgll11

ΥίΙ. 11

sίilii

Zil[ll:HII,i

Ε: Θέλεις να μι~θεις Kύrι καινούργιο για τι] ζωγραφl""lΊ:

O~Ιllll ίIlljίΓΙ:l'ι;~ίlη. Ο )'ίίΖΙΙΙ:I1IJίi)'ίi)'ίίlll:Ι: Ι;ll1Ιι'l ;11"ι.:ίlglιη.

Λ: Θέλω.

Ε: Βι.:lιί[ηlι: n~Sllli[l IΙίιkkιnι1:ι κοιnψιι:ικ

Ε: ΤΙ θα lιΘελες να !ιάθεις:

iSICI'llliSiI1'!

Νι:Iι:ι' ι.:ί;.ιlί[1 Ι,lIIΊΙΙ'!

Α: Να πάρω Ι;IIJIι;ι όταν μεγαλώσω.

Λ: ΒΙΙΓι1;1 )'lIιlIZt;i;.dil1l.

Ε: Νι: )'ίIpl)'or !ΗΙ )'1lι1ΙZ

Λ: ϊιι'ι:ι.:ιJι.: Ι$ΙΚ
Ε:

Ε: ΣχεTlκά με τη ζωγραφική: Θα ζωγραφίσεις στο Τ:IIJιι.:I:

hord<1'!

Α: Όχι έτσι. δηλαδή με το που θα. μεγαλώσω εγώ Οα πάρω 1';II1Ιι:ι. τότε θα

)'ilpl)'orl"l".

Ε: l3ί$Ι:Υ lηί !;.Οsιι:πnι.:k iSIi)'IJΓSιIl1 SΙ:11
Λ: Ε"ι:ι. OΙlίΙ 11crkc~ Iliς IJiΨ;Υ

~ίίn

11[1:1 rι:SiIll

l,ilI.:

Ε: Θέλεις να μου μιλήσεις για τη ζωγραφιά σου: ΤΙ έκανες εδώ:

!;.()Ilι1Ι:lΊηίΥΟΙ· rι.:~ίlιι Ι,ίΙι: ~ίίnιlι:mιίΥυr

ιJίyι:

O!SllIl

Ε: l3ιι

ill1l<1l)l:I1 hcr

;IΙIl<ι ;ιπι:ι

Ε: Είl.ες κάτι στο μυαλό σου όταν έκανες αυτά τα αστέρια:

hir Iiirlίi

ktJ)'<lYllll

n:~llli ιlι: iις,;sιιι tllHI Υι!ιΙΙ;'!ίιΓ.!

Α: Ναι. όλοι δεν τιις στέλνουν

Ε: Νι: ~'ίZll1ι:K isIcιJin

Α: Νω αλλά χρειάζομαι κάτι για \ΤΙ βάζω μέσα τη ζωγραφιά να το ανοίξει κω

ί~ιηίnί IJίIIniyol1Im.

Ε: Τι Οα Ι1θελες να πεις για αUΤl1ν τη ζωγραφιά σου:

Λ:Ε\'cι.

gihi

Α: Αυτά τα έκανα όταν Ι1μουνα στο σχολείο. εδώ δηλαδ'l.

$ι:)'Iι:r ιηι:scl,,'!

Λ: Αι·Κ"ι1;I$IΙ11.. l,ιιlιl"πn I1Ι:PSil1i ~ίiΙ1ιJΙ'Πl1ι:K ~ι:Iι1ί

:Iklllll:l

:Ιll1;Ι

hir

ιίίrlίί !!(ίllι1ι:rι:Ιl1ι:ι1ίΙll.

Ε: Τι προσπάθησες να κάνεις εδώ:

h:ιk:ι!ιιη Ι,ιlrιl:ι [ιι: ςί;'lllΙ:)'Ι: ,';ιll$1Ιι1?

Α: Εδώ υπάρχει το ·,Α». αυτό δεν ξέρω το όνομα του.

Α: lJorιl" rι:sίm ςίΖιηι:)'ι: ς:ι!ψlη1 ίιιη:l ,:ί;..ι:ιηι:ι1ίlη.

Ε: Μήπως είχες κάτι στο μυαλό σου όταν έκω'ες αυτά:

E:NcI'lII1!:Ir'.'

Α:Νω.

Λ: Βιιl\l:lrιΙιίn;.

Ε; ΤΙ είχες:

Ε:

B:tk

Α:Είχα στο ~ιuαλό μου να στείλω όλα αυτά στην φίλη !IOu αλ/.ά δεν μπόρεσα.

Ε: Νι: Υ,φΙΥοr ο ιl;ιίrι:]ι:r οιιΙι"!

Λ: I);ιίrι:lι:rί

hll

Evct

Λ:

BHnlilr !;iik

SCll

hll

Ε: Για δες τι προσπάθησες να ζωγραφίσεις εδ<ίJ:

"οι::ιιη:ιιι Ι"$ VJf Υ"

!;iik

Ε: Τι είναι αυτά:

lίΙ~1 Υ,Ιllί.

Λ: Αυτό είναι στρόγγυλο.

ΟI'ι1:ι'!

Y:IpIyol'];ir

Α: Bιιrιl:ι
Ε:

Υιιν:ιrΙlk ιlz:ιk ΙΙΙΙΙΙΥοr kCllιlίnιlι.:lι.

Α: Εδώ προσπάΘησα να ζωγραφίζω αλ/ά δεν μπόρεσα.

Ε:

LΞ: Νι:

1il~[;ΙI"I

blllHl ylkIn:aYil

Ε: ΤΙ κάνουν αυτά τα στρόγγυλα εκεί:

~n1I$ι)'ω·Ι'ΙΓ.

Α: Αυτό απομακρύνει τις τεράστιες αυτές πέτρες Τ1 βλέπεις: από το στρόγγυλο.

!)ιιlιl;ιπ ,:ί;"ι:ι'ΚΙ:ΙΙ :Ik!lnιl:l ω~Ι:Υ]cr ιηί ν;ιιιil'!

Ε: Ναι.

Λ: Ι:vcι.

ε: Νι:

gibi

Α: Αυτά είναι μετέωρα.

$Ι:ΥΙΙ:Γ?

Λ: Λrkίιι1:ψιη:ι bI1I11,In

giil1dcl1nck iSIiY0I1I111

<ιιη:ι gίiI1Jι:rclηίΥΟI1.1111.

11cr Z;Illlal1

Scn

,ιrkad:.ι$111'Ι ηι:

gosIcrmck

Ε: Μήπως είχες κάτι στο μυαλό σου όταν έκανες αυτά;

ίsΙΙ:ΙΙίn hιιlιlίlrlίΙ?

Λ: ΒΙIl1I .. rΙίΙ οηυ scvdί,Q.imi gοsιι:rmck istί.'dim.

Ε: ~ΙΙ

rCSJlliI1

Λ: l3ιι

bir

hakklnιJa ιιι:Jcr siiyIι:mck

5unr" birl.CIk

,'ckmcccyc koyduk
Ε: Sι:n

bu

Α: Ναι.

Ε:Τι:

iSIcrsiI1?

kHrbίIgίI, kurb.. gίI. Υ.ιπί ϋgrι:ιιηι:nίιn

νι:rdίm ΟΠίι.

οπυ $cyιlc IIιttuk.

isInimi

igncyJc

yazmίllni istcιli. ya;"ιlIm

οηιι ιJlIvίIr.I kΟΥdιlk.

ismiini

sonra

blIrtJa'!

BΙΙΓιJ:.ι ηι:

IίiΓlϋ

istcdilll.

ζωγραφιά σου:

τοίχο. μετά την βάλαμε στο συρτάρι και εκεί έμεινε.
Ε: Τι σκεφτόσουν όταν εKαVΕς αυτό:

Ε: Νe Υ;ΙΡΙΥοr ο

ganc$

bunII

Α: Ότι αγαπάω τη φίλη μου. ότι έχω πάει στο σχολείο και τις δεί;(\'ω σT11V φίλη μου.

orιl,,'!

Ganc$ bi;..j IsIIlyor.Hcr

Ε: Λcaba sen

Tll

Λ: Αυτός είναι ένας βάτραχος. βάτραχος δ'lλαδή η κυρία μου είπε να γράψω το όνομα

μου, έγραψα το όνομά μου και της το έδωσα. Μετά την βάλα,ιε με τη βελόνα στον

bi$cy bUI:In1IyoruIn.

,izIllcyc ,a!I$IIn?

Λ: Βυ gίίnι:~.

Λ:

Ε: Τι προσπάθησες να δείξεις στη φίλlι σου με αυτά που έκανες:
Ε: ΤΙ θα ήθελες να πεις γι' αυτή

rι:smi ςί;..crkι.:n nclι:rdίί$ίlnϋ)'οrιlun'?

Hcr Sίιb:ιh. 11cr s:ιhilh kalkIyorum bir

Α: Θέλω να τις στείλω στην φίλη μου αλλά κάθε φορά αποτύχει.

Α: Ήθελα να τις δε'ξω με αυτά ότι την αγαπάω.

OΓιJίI ιIιιrιlυl:ΙΓ.

Λ: Λrk::ιύ;ι.~ιmι sι;νιIίyίιηί. okulίI ~iιιigiIni νι:: huniarι Υ:φΙιΥιιηΙΖΙ giisIcnηck

Ε: Βυ ηι::

Ε: Τι κάνουν εκεί;
Α: Αυτά τα μετέωρα προσπαθούν να γκρεμίσουν αυτό.

gHnιJcrcIlliyoruIll.
Ε:

\'((

βλέπει τα αστέρια. α)J.iJ. σε καμία περίπτωση δεν βρίσ ..... ω τίποτα.

ΙΞ: Βί$Ι:Υ ιιιί ν;IΓι1ί ~Ι:llίll ;ιkIIΙIι1;ΙI'ΙΙΙll:lrι ,~ίzι:τKι:I1'!

LΞ: Νι:

ούτε κω ζωγραφιές αλλά εγώ κάθε μέρα της

Ε: Για να χαίρεται η φίλη σου:

hlIrtl;I'!

blInulI

ri..-rora

στελνω ζωγραφιές.

Λ: Βιιnl;ιrι οkιl!ιl;ι),kcn Υ . φιιιη. l,ιlrιl:.ιyKι:1l Υ;ιιιί.

Λ: Bιιrιl;1 Λ ν:IΓ

Λ: Ναι. να δείξω τα αστέρια στην φίλη μου.
Ε: Θέλεις να δείξεις κάτι στη φίλη σου:

Ilίς,; IJίr$cy hιιl:lmΙΥοιιιln.

h:ιkkIllιJ:I πι.:IΙ:Γ -"ίiYIΙ:lllι:K ίsιι:rsίπ'!

rCSlllill

Ε:ΤI κάνει το αστέρι εδώ:
Α: Φωτίζουν τα βράδια.

11111

Λ: !Ξ\'Ι:Ι ;ιιηίl hίlllίΙ bί$Ι:)' I"ΖΙΠ1 nΠΙΙΙ1 ί\'ίηι:

IJ:lksJIl.

Α: Εδώ έκανα αστέρι.

:Irk:ltliI$In:I?

giίnι1Ι:I;Υοnllιι.

Ε: ΛrK:ιιJ"$ΙΠ mιιιΙιι

. . . ατεβάσω

πολ/ά παιχνίδια. Γι' αυτό και θα πάρω 1'"hlι:1 όrαν μεγαλώσω.

IΠI yllιllzl:ln ι;ίΖΙ:I'ΚΙ:IΙ :IkIlllιl:1 hί$ι.:ΥI~r ιιιί ν:II'ι11'!

scn

Λ: E\·~ι. ίll'K:Ιιlίl$llIl:Ι )'IIιΙIΖι.ιlι !;.ί\I1ι1~llηι:K.

(,

φιλη σου:

Ε: "(11 γιατί Θέλεις \'α τις στείλεις anl φίλη σου:

Υι:nί $Ι:)'ΙΙ:Γ ίign:nιnι.:k ί~IΙ:Γ tηisin?

Λ: IstcriI11.

Ε: Ι~ι.:sίlll

11

μ7lαiνεlς στο oπίrι εκεί. Εκείνιι εί\'οl ι, φιλll μου.

kiιnsL' ΟI1;Ι n:si1ll ~iίl1ιIΙ:IΊnί)'I\Γ.

n.:siIll IliIkkll1d:t

Λ: nΟ)'ίίΥίincc Ιίlω~ι 'ΙΙllι<1ι.: ~ίω.

"

Ε: Που είναι

Λ: ΛυTlΊ ι, φίλη μου εί\'((ι. έτσι πηγαίνεις προς τα πά\ιω μι:τά στριβεις "'άτω μετά

s:lbίIl1

Κάθε πρωί. κάθε πρωί ξυπνάω και δεν βρίσκω τίποτα.

kurb"gaYi Islllyor.

ι;ί7..ι:rkcn ίί$ϋΥοr Ιllυyιlυll?

Ε: Τι είναι αυτό: Τι προσπάθησες να κάνε1ς;

Λ: ϋ$ϋmϋΥοrιJuιn, yazdit y:ιzιIίl $cy olur. y,αιlίI klsίl kollu gi)'iyoI1Iz.

Α; Αυτός είναι ο ήλιος.
Ε: ΤΙ κάνε1 ο ήλιος εκεί;

Α: Ο tιλιος μας ζεσταίνει. Κάθε πρωί ζεσταίνει τον Ράηχιχο.
Ε: Μήπως κρύωνες όταν έκανες αυτΙ1

nl

ζωγραφιά;

Α: Δεν κρύωνα, το καλοκαίρι ,το καλοκαίρι φοράμε KoνroμάνlKα.

(oaIk 15
ε; Λn;ιοkιι!ιιnd:l
Α:

I);IId:I!)<ln

Ε: Ηι:sίιη

cn ςοΙ.: ηι:: Y:ΙPIlluk Ι\Ο~ιlna gidiyor'!

ΛlίΥlc ΟΥιιη oYllίllIl;Ik.

<,:j;"Inck

h<φιnίl

gidiyor

ιηιι'!

Λ: (ίίι1ίΥοr.

84

Ε: !{ι:sίιn ,ίΖι:rkι:1l hί~ι:)'Iι:r iigrι;Ili)IOr ,nIlsIIlI'!

llαιδί!5

Λ: UgrΙ:Ιlί)'οιιlln.

Ε: Τ1 σου αρέσει να κάνεις στο \ηπιαγα/'(είο

Ε: Νι.: ~ihi ~ι.:ylι.:Γ ,ηι.:sι:I,ι?

Λ: Να παίζω με τον Νταλνταμπάν Λλί.

Λ: 13ί$ι.:)'Ιι:r ςίίfί)'OIΙlIll.

Ε: Σου αρέσει να κάνεις ζωγραφlι.:Ι\:

Ε: Βυ ίίΥrι.:ιιdίgίn $ι.:),Ιι:rs;lη;ι }';ιι'Uιιnl.:llι!ιι}'nΓ lηιι?

Α. Μου αρέσει.

Λ:ΟΙΙΙ}'ΟΓ.

Ε: Μαθαίνεις ι.:άτι όταν ζωγραφίζεις

Ε: Νι.: "ΟI1Ηι!:.! }'iJrι!llnι.:ι ΟIΙI}'ΟΓ?

Α: ΜαΟαίνω.

Λ:

(iinkH

ίίgrι.'πn1ι:k ί,:ίn.

Ε: Όπως τι:

Ε: lΞη ,οΙ.: ,κ' 7<ι.πι:ω rι:SiIIl ι;ίιιηι.:Υί sc\ ι.:ι':-.ίιι!
Λ: Νι: 7;1I11;ln 1):rlιl;Ih;U\ "Ιί ί:-.ιι:ι:-.ι.:

1-; Νι:

Α: Να ζωγραφίσω ι.:ατι.

Ε: Σε βoI1Oα.VE αυτά που JlαΟαι\'εις,

() ,.. 1111;111.

7:1111;111 ί:-ιι,:ιnι.:ιsίn?

Α: l:iοηΟα\'ε.

Λ: I);IIιJ:.ill;IIl Λlί ί:-ιι:ιηι:/'ι: ΙΧ:ΙΙ ,Ιι,: ί~ΙΙ·ΙIlΙ:Ιl1.

Ε: Σε τι:

Ι:: I{ι::-Iιn ]l;IkklllιJ;t

Α: Στο \'α μuΟαίνω.

)'1.:111

~YIΙ'Γ ligrι:rιιnι:ι.. ι:-ιι.:ι·ιηί:-.ίιι?

Λ: ()grΙ:IΙIllι:k ί:-:ιι:riιn.

Ε: Ilότε σου αρεσεl να ζωγραφίσεις:

Ι:: Μι:sι:l;ιlιι: !;ίlJi$9'IΙ:Γ'!

Λ: Όποτε Oέλεl"αL ο Νταλ"ταμπάν

Λ: Μι:sι:];ι 1),Η1:IΚ .. III;ιl· οι: 'I:IIll:1I11)O)'iil', ωΗΙ,

Ε: Πότε δεν Θέλεις \'ΙΙ ζωγραφίσεις:

Ι:: B:I$k:t $Ι:)']Ι:Γ ιlι:

Α' Ότιιν ιSεν Οέλεl ο Nταλvταμπάν Αλί ιSεν Οι:λω KOI εγώ.

IS11.:1· rlliYllirl'!

Λ:Μ:Ηιι!;llίlι.
Ε:

Ε: Θέλεις να ~ιάθεις κάTl"αινοίιργlοΎII1

l{cs,niIl11;IkkIlll!;!

Λ: Η:ΙΖι.:ιι

E;Nc

hu)'II.:

11ίιι.:k

"Οllιψη:ικ ί!'iιι:ι·lηί~ίI1ΙΙι.: ~'ί;ιιlίll!)ΙΙIΙI;Ι?

I10)':I111:I

Υ:φlιιn,l,ίl' ιlι.: iBs:ιrl ~·ί;ιιlίln.

TJI

ζωγρrιφll\lΊ:

Λ: Θί:λω να ιιά()(.u.
Ε: ΤΙ:

)'ίΙIΙI)'IIΓI)ΙI illsiLn!llIIιlil'?

Α: Το πότε μεγαλώνει το πορτοκάλι για παράδειγμα, αυτό.

Ε: Θα τΊθελες να μάΟεις και κάτι άλλο:

Λ:

Ε: Sι.:ll bil·illι.: bί~ι.:Υ ιηί ~ίί~ιι.:πηι:" ίsιι:ιlίn 1πl

illS:IllI

ι:ίΖι::rι:k'!

Λ: ΤΟ μανταρίν1.

Λ: Ι-Ι111l.

Ε: Θέλεις να μιλήσεις για

Ε: Νι::'!

Α: Μερl"ές φορές μόνο jf,ρωματίζω. έκανα ι.:αl έναν άνθρωπο.

Λ: 5ίlnιlί

hu oknliI

!;ίιιί.

Λ:

Λ: Οgrι::nΙ'L'ι.:k hί~ι.:Υlι.:r.

Ε: Ί-Ιθελες να δεiξε1ς "άτι σε κάποιον:

Ε: SΙ::ΙΙ bί~Ι::)'Iι"r ιnί iί~ΓΙ::lllηι::ι.:

iJoiIiYOl':'tII1'! OΙlιlΙl

ί~'ίη ιnί ςί;ιιlίη hUIII:IΓI'?

Λ:Ι-ΙιΙ1Ι.

Α: Ναι.
Ε:ΤI:

ΙΞ: Υ:Ιllί sι.:ιι
Λ: Ε\'ι::ι

nl ζωγραφιά σου: ΤΙ έκανες εδώ:

Ε: Τι κά\'εΙ αυτός ο άνθΡωJtoςεδώ:

Ε: Νι; ),:ιp"ι';ιk oknlιlJ.

hn rι.:Sllli SCII ίlgrΙ::l1lnι::k
hι::Ιl jjgrcnnlL:k ί~'ίll ~'ί/ιlίιn.

ίsιι:ιlίgίl1 ίςίη ιηί ι:ίzιlίl1'!

Λ: Τώρα αυτός πιΊγε στο σχο1.ε10.
Ε: Τ, θα κάνει στο σχολείο:

Ε: Βυ rι::sίΙllιJι::kί ~onlK "ίΙl1'?

Α: Θα μάθει κάποια πράγματα.

Λ: Βίlιηί)'ΟΓ\ιιn.

Ε: Θέλεις να μάθεις κάτι: Γι' αυτό την έ"ανες:

ΙΞ: 13υ rι::sίιnιlι:: Ι1Ι'IΙ'Γ~ίZΙl1Ι::YΙ:: \'ίIΙΙ~ΙΙIl'!

Α:

Λ: Bιlτιl;,ι ~ι::ηι.:

Ε: Λι:ahJ
Λ:

Ε:

bu

bi

ι.;ιχ:ιιk,

hi ςocιlι.: Inίιηιl:llίllίΙ ;ιΥίlΙ::1 Υ:ιΡΙΥΟΓ.
mi gΗ~ιι::πnι:k isIiycIr hiLC'!

ςοι:ιι" hί$ι::)'Ιι::r

1-11 ht.
'ι:)':φ:ιL':ιk 11l:ωιl:ιlίnίll:ΙΤI:Ι'!

Ε: Νι.:

'lλαδή την έ"α\'ες για να δεiξεις ότι θέλεις να μαθαί\'εις:

Α: Δεν ξέρω.
Ε: Τι προσπάΟιισες \'Q κάνεις σε αυτιΊν τη ζωγραφιά:

Ε: Λι.:o.tbίl
Λ: Ι-Ιι

Ε:

Α: Ναι την έκανα. για να μάθω.
Ε: Ποιος είναι το παιδί της ζωγιχιφιάς σου:

Λ: γίΥΙ:Ι'ι"k.

sen hu rcsll1i ι:ί/ι::rkι.:nI1ί~ι.:ΥΙι::r
111.
!;ihi ~ι.:)'Iι.:τ ιlίi~ίίI\H)'()τιlιlI1'!

Ιl1ί ιlίί~ίίIlίίyl)τιlιιη'!

Α:

EooJ πάλι ένα

παtδί. ένα. παιδί που ι.:-άνει μανταρινtά.

Ε: ΜτΊπως Οέ.λΕΙ να μας δείξει κάτι:
Α: Ναι.

Ε: ΤΙ θα κάνει στα μανταρίνια:

Λ: Μι:sι::lίι.llIllιιιιιιιη.

Ε: Λι.::ιh .. sι"ηίη ΙΙι.: Ι'ίll\1Ι1 ιnίωιl:llίIl:1 ιnι ί~ιίYOΓΙILl

!lLI n:slni

~·ί;ιι.:τKι.:π'!

Α: Θα τα φάει

Λ: Ενι.:\.

Ε: Μllπως σκεφτόσουν κάτι όταν έκανες αυτιΊ τιι ζωγραφιά:

ΙΞ: Sι.:ιι hιιπιι "ίιηι:: ~iisιι::rιηι::k ίsιι.:I·ΙΙίrl'!

Α: Ναι.

Λ: KiI·iu)'ίI.

Ε: ΤΙ σκεφτόσουν:

Ε: Νι.:ΙΙι::11 "ίl'ίίΙΥίΙ ~ϋSΙΙ::Ι1ηι.:k ί~Ιl'I'ΙΙίl1'!

Λ: Για παράδειγμα'l.μμμ

Λ: (ϋl1kΗ

Ε: ΜIΊπως ιι0ελες μανταρίνια και εσύ όταν ΤΙ1ν έκανες:

bcn

ΟllΗ ~:{)I.; sι::νί)'οlιιιη.

ΙΞ: Βιl Γι::~ιηίπ 11:ιkklllllίl ηι.:lι::τ "OI1ΙI$lηίιk ίsιι::Ι':'ίrι'!

Λ:
lΞ:
Λ:

ΙΞ:
Λ:

Κίπι

bLI

bi~y ιηί ~ϋstι::mΙCΥΙ:: ι.;ίIΙΙ$IΥοrsιlπ

bi7..c

burιla'!

Acaba scn
HIhI.

Ε: Σε ποιον ιΊΘελες να την δείξεις:
ςocιιkl;ιr?

Λ: Στην κυρία.
Ε: Γ,ατί ήθελες να της δείξεις τη ζωγραφιά σου:

Λ: Επειδή την αγαπάω πάρα πολύ.
Ε: Τι θα ήθελες να πεις για αυτήν τη ζωγραφιά σου:

Α: Τα παιδιά παiζοιΝ.

Λ:
1Ξ:

..

Α: ΝαΙ.

OynuyorIJr ι.;οι;IιΗIΓ 11ίrlίkΙΙ:.
Sι.:11 bu rcsmi ~:ίΖι.:rkι.:l1l1ι;lι.:r ιlίl$ίlBίlyorι!υη'!
Βυηυn :Idl Αhιnι::ι. bul1llIl :ιιιι ι\lί.

IΞ:Nc'!

Ε: Τι σκεφτόσουν όταν το έκανες: Ποιοι είναι τα παιδιά:

AcabJ siz AJiy11: ((ok

ιηυ yί1kιη :IrkiId;l$~Inιz'!

Α: Λυτός είναι ο Αχμέτ, κα, αυτός ο Λλί.

Λ:Ε"ι::Ι.
Ε: Βυ

Ί

1\1.1.

rcsmin

Ε: Προσπάθιισες να μας δείξεις κάτι άραγε:
h<tkkInιl:1 πι: ΙΙι::ιηι.:k ίsιι.:rsίπ'!

Λ: Βυ ϋ~' arkaιl~ saΙιnι.:ag:.ι
Ε: Νι.: Y:lp:\Cί1kIJr (\:sίιιιιlι::kί

Α: Ναι.

Ε:Τ"

giIIilcr.
,ocukl:Ir nrιl:.ι'!

Α:

Λ: SiIllίlnac:.ιk1<Ir.

Ε: Μιιπως είστε στενοί φίλοι με τον Αλί:

Ε: Βυ rι::smi ςίΖι.:rkcπ sι:πίη a.kIlllιla lιι.:Ιι:r ""rιlI'!

Α: Ναι.

Λ:
Ε:

13iImiyorum.
Sen bίήπc bj~y mi

Λ:

Hlhl.

Ε: Τ, θα ήθελες να πεις για αυτήν τη ζωγραφιά;
gΟ.stι.:mιι.:k

Α: Αυτοί οι τρεις φίλοι πήγαν στις κούνιες.

istlo'I..Iin'!

Ε: Τι θα κάvoιΝ τα παιδιά της ζωγραφιάς εκεί:

Ε:Νι.:'!

Α: Θα κάνουν κούνια.

Λ: ΛlίΥC.

Ε: Τι είχες στο μυαλό σου όταν έκανες αυτή τη ζωΥραφιά;

Ε:

Λ: Δεν ξέρω.

AJiyc nc gοstcnnι::k ίsιι::dίη?
Λ: Ι-Ι:ιπί bunlar bϋylc uynuynrlar.
1Ξ: Acaba bi$cy πιί dcnκk isIcdin sι:π ΛlίΥΙ::'!
Λ: Υ;ιηί ;Irkad~ olalIm ml.
LΞ: Οnυl1l:Ι :ιrkad:Ι$ OIIll:Ik ί!'όιι::ΙΙί,Υ,ίnί sUΥΙι.:lιιι::k
Λ:

Ε:Τ"
ί\'ίη

bu \:ί;ι.ιJίgίn rι::~ίrηICΙ'ί
Mcsclil S'lIltI νΙ::ΓC bίlirilll.

Illi

c;izιlin.

Λ; Στον Αλί.

Ε: Τι ιΊθελες να δείξεις στον Αλί;

E"cI.

Ε: Sι.:11
Λ:

Ε: Προσπάθησες να. δεiξε1ς κάτι σε κάποιον:
Α: Ναι

ΙIΙ:: y:φιn:ι" ίsιι:Ι':'ίn'!

Λ: Ότι αυτά παίζουν έτσι.
Ε: lΊροσπάΘllσες να πε1ς κάτι στον Λλί;
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Ε: B:l.Ijkίl.llc )'.φlιι:ιι.. ί~Iι:~ίη'!
Λ: ()ol;thImίI.

ko}':t

Λ: Να Ύί\'Ουμε φίλοι δηλαδiι.
Ε: Επειδι) Οέλε1ς \'0. yivtTαI φίλοι 1W αυτό την έκανες:

hίΙίήm.

Λ: Ναι.
Ε: Τι ΟέλΕις να κάνεις τις ζωγραφιές που Ι:Kανες~
Α: ~lπopώ να. σου δώσω για παράδι:ΙΎllα.
Ι;,: "n:llJkιIiIInιlίl ι:rι
Λ: I{ι:~ίlη

•.:Ik πι: )':φιη:ιι.: 11H.!iUI1:a ~iιJi)'l)r'!

Ε: Αλ/ο τι

00

I)Οελες να κάνεις:

Λ: Μπορώ να τις βάλω στη ντουλάπα μου,

,i/lnck.

Ε: Νι,; 1;lln;1I1 ιJ:Ιll:Ι ,01\ M.:,ι.:r~ίΙl n.:siIl1 ,ί/ιηΙ:Υί?
Λ: .\I"k:lιJ:I~l:lrII1l1ίl.
llαιδil6

Ι;: Νι: I;ΙΙI1;1Ι1 ,ί/ΙllΙ:!;: ί:-ιι,;lllι'/:-ίll'!
Λ-

ΙΞ: ΤΙ σου αρέσει να ι.:ό.\'εlς στο ν'lπlαγωγΙ:10:

SakII1llC;I.

Ι:: Νcιlι:lι ι,:;111111

Λ

:-IkIIIr:-cI1in!

Ι;; Ι{ι.::-ίιη ~'ί/ll1ι:K :O>.LII:I )':IΓιlιlηΙΊ ΟΙΙΙ}'Ο" ΙIlΙI!
Λ

Λ: Με ιους φιλOUΖ μου.
Ε:

1:\-ι.;1.

ΙΞ: Νι: kOl1UιJ:I Υ;ιι\!ιιηι:ι oILI)'or'"
Λ: (1/Iηι:

111

Λ: ι-ιl

Λ:.

Ε: Σε βοηθάει 1J ζωγμαφl"li:

lιι.

S:IIl;I

)';ΙΓι[llnι:ι oltlynι'llηl'!

Λ: Ναι

111.

ΙΞ: Σε ΓΙ;

1Ξ: Νι: kOIHIlI:l )';ΙI'ιJllηι:ι

Λ: Σ το να ζωγραφίσω.

olIIyor?

Λ: Y;ι/ll:.ιrι.

1::

Sι:n

δεν Οέλεις να ζωγpαφίσεlς~

Ε: Ilότε βαριέσαι:

kt1l1\Ls\lJ1ll;L.

Ε: ί'>YΓΙ:ΙΙιlίyίl1 ~Ι:YIΙ:Γ
Ί

t lοτε

Α: Όταν βαρIέ~lαι.

,ί:ιι:IΙι'11 ω~ΙΎ]Ι:I' iJΥn.;lll)'CΗ'IΙΙΙISΙΙο'?

1:: I{csirn
Λ:

Να ζωγραφίσω.

Ε: Πόιε σου αρέσει να "α"εις ζωγΡαφl"i\:

ι\:

hu

Ε: ΜαΟαi\'Εις ι.:άτι όταν ζωγραφίζεις:

~'iZιlίgill rι.:siInlcri nι; Υ;φιιι;ιι.:

ι\: Y;φl~ιlnη:lι.:

Λ: Ναι,

i:-Icn.in'!

Ε: Σε βοηθά\'ε αυτά που μαθαίνεις:

isIcriIll.

Ε: Να..:)'..: Y;ΙP1$lInn;lk?

Λ: Ναι.

Ε: Σε τι βoI1OάVE:

ι\: I)ΙI\"ΙΓJ.

Ε: j~~SilllI1iIkkIlIιlil }'ι.:ιιί $Ι.:)'Iι:τ ί1grι.:1l1l1ι:k ί!<oΙ~Γ

Α: Στα γράμματα.

l11iSil1'!

Λ: )-11111,

Ε: Τι Οέλεις να ι.:ίινεις τις ζωγραφιές που έι.:ανες:

Ε: Νι.:1;ihϊ!

Λ: θέλω να ης κολλiισω.

Λ: ΛII';1

Ε: ΓΙου να τις κολλήσεις:

"iI;Ilun,

Ε: B~ιιίlηlι.: rι:slηil1 l\ilkkιnι!:ι kOIHI$m;ιk

istcr IΗωπ'! Νι: ,·ίΛ.ιίll hHrιliI?

Λ: Στον

toi7.o.

Ε: Θέλεις να. μάθεις ",άη καινούργιο γα/ τη ζωγραφι"ή:

Λ: Βυ :ιτι.
Ε: Βιιτι!:ι πι:

,'iznlC}'C ς:ΙII$ΙΙΠ?

Α. Ναι.

Λ: Βυ ~ι:πι: kι:lchι;k.

Ε:Οπως:

Ε: Νι: Υ.φIΥΙΙΓ

Α: Το αλφάβητο.

hu hilY,,;IIlI;lr hHfd .."!

Ε: Θέλεις να. .ιου μιλήσεις για ιη ζωγραφιά σου. Τι ζωγράφισες εδώ:

Λ: υςυ}'ΟΤI'IΓ.

1::

Sι:n

hlll1l;Irt

,ί;rι:rkι:11 ;IkI1l1ιl" I1ι:Ιι.'Γ

\ ilτιll"!

Α: Λυτή είναι η .Iέλισσα,

Λ: 1~ι:sίιηlι:r.

Ε: Τι προσπάΟησες να "άνεις εδώ:

1::

Βί$Ι:Υ lηί ~H!<oιι:lηιι:I;: isll'ιlin"!

Λ: Και αυn).ιια πεταλούδα.

Λ:

111111.

Ε: ΤΙ κά\'Ουν αυιά τα ζώα εδώ:

Ε:Νι:"!
Λ:

ι\: Πετάνε,
Ε: Τι είχες στο μυαλό σου όταν έι.:ανες αυτά:

1-1111111ln.

Ε: Βίl;lι:τίlιι.: hί$Ι:Υ l11ί ;lπι.Ηηι.ι!;: ίsιι:dίrι? Βί$Ι:Υ 11lί ιlίi$ίίIιίlyoΓΙIΙΙI1?

Λ: Ο, ζωγραφιές.

Λ: Λπl;ιτ,

Ε: 'ΗΟελες να δεiξεις ",άτι:

1:: 1311

Α:Ναι.

Λ:

rι:srnίπ h;ιk.kIlldiI ηι:lι:τ sίί}'Ιι:ιnι:k ίSΙι:~ίll?

Kllfh;lg;I.iIy kIII'h;Ig;\

dι:gίl k'ΙPIIII1l1Klg;1.

Ε:Τι:

ΙΞ: BIlΓιl;Ι πι: ~ίzlηι:yι: ~;ιJΙ$ΙIIl?

Α: χμ~ψ ..

Λ: 13l1τ.I:;1 )'οΙl)ιl ιΙ;.ι ;ΙΤ;ΙΙ).Ι.

Ε: Ηθελες να δεiξεις κάτι σε ",άποιον: Σκεφτόσουν κάτι:

Ε: SΙ:IlI)ΙΙ Γl;SIHi ~ίΖι:τkι:rlIlC ΙΙίί$ίirlίί)'οιιlιιll'!

Α: Τις μέλlσσες.

Λ: KHf!)ugiIlί1Γ1, 'ΙΥΥ k'ιrlιιιηΙ)ίιgillί1lΊ.

13:

Ε: Τ, Θέλεις να πεις σχετικά με

l3ί$Ι:Υ ιηί ~tisιι:nnι:k ίsιι:ύin ίIC;Ib,t sι:n'! l3ίΖΙ: 1Jί$Ι:Y lηί ;ιnl;ιll)'oτ

Λ: Κ;Ι'!ΙΥΟΤ

.Irub.. Idίl.ll,

IJU

kίφ!UΠΙIJίιg;ι,!

amIl

τη ζωγραφιά σου:

Α: Βάτραχος, οχ δεν είναι βάτραχος είναι χελιίJ\lα.
Ε: ΤΙ προσπάθησεςνα κάνεις εδώ;

Ε:

Ncdcll ":ΙΙ;ΙΥΟΤ ίIrJbίtιlul1'!

Α: Αυτός είναι ο δρόμος και αυτό είναι το αυτοκίνητο,

Λ:

Araba οπυ

Ε: Τι σκεφτόσουνόταν έκανες αυτό:

Ε:

'cdcn ,!igncyccck :ιmh:ι οπιι'!
HrnIllmm, 1lL'C)ί.'ί..'CIl.

Λ:

Ε: Bί1k

ςίgnΙ:Υι.'Cι:k ιIiyc.

bu.kairm

$υπ;ι.

Α: ΤOuς βατράχους, οχ τις χελώνες,

Ε: 'ΗΘελες να δείξεις κάτι: Προσπαθεί να πει κάτι η χελώνα:

hu n.:sirndc ncIcr ,'ίΖύίπ'!

Α: Προσπαθεί να ξεφειίΥει από τον αιιτοκίνητο.

Λ: Βυlυιl:ιτ ν:ιτ,

Ε: Γιατί ΠΡοσπαθε, να ξεφεύΥει από το αυτοκίνητο:

Ε:

Α: Επειδή θα την πατήσει το αυτοκίνφο.

Bak bu.kaIlIn b:l$k:! nclcr var'!

Λ: l3ιlπl;ιτ ~ι:πι: Υ'ιΥπιυτ.

Ε: Γιατί Οα την πατήσει το αυτοκίνητο:

Ε:

"cabu sι:η I1c dίl$ίlnίiΥοτdιιn scn bu n;sIlli (izcrkcn?
ι\: YagIllur Υ:ιgιnίL~ΙΠΙ.
Ε:Υ:.ιΥιηΙΙΓ yugmasInI istcιligin ίι;ίπ ιηί ,'ί7Δίπ'!

Α: Χμμμ. γ1ατίιι..

Λ: Η.

Ε: Άλλο τι υπάρχει:

Ε:

Bi$t.:y

Λ: Ηι
Ε:

h•.
ηιί !!οsιcnnι:k

istl'din scn

bίήΙcrίιιc bu n;sίιιι1ι:'!

Ε: Για δες κω αυτό. τι έκανες σε αυτήν τη ζωΥρα.φιά:
Α: Σύwεφα.

Α: Αυτί1 εδώ είνο.ι η βροχή
Ε: ΤΙ σκεφτόσουν άραγε όταν έκα.νες αυτό:

ht.

Α: ΤΟ να βρέχει.

Mcscla kiIllC'!

Λ: Arkί..ld~l;mmί.l.

Ε: Λrk:Ιιl:Ι$I<trιπ:1 πι:

Ε: ΤΟ έκανες επειδή '1θελες να βρέξε1:

anl;1Im..tya

Ι;ίΙlφlη

bllfd;I'!

Α: Ναι.

Λ: Υ:ιΥΙl1υτ Υ:ιguc;.ιk 1111 Υ;ιgιn:ΙΥ:ιc;ιk 1111,

Ε: Ί-IΟελες να δείξεις κάτι σε κάποιον με αυτιΊν τη ζωγJX1φιά:

Ε: Οnυ Ιl1ΙΙ

Α: Ναι,

Λ:

bιι rι:sirIlιlC'!

Ε: Σε ποιον;

HlllI,

Ε: Βιl

rC!iIJlin h:IkkllllliI

Λ: Κ;ΙΓ. ":ιτ

Ε:

!iomlay:! ,!,ιll$ΙΙIl

B"l.$ka

kiIgrynr.

πι:lα ν;ιτ'?

I\C sOYI~Inck ist~rsin'!

Α: Στους φίλους μου,
Ε: Τι προσπάΟlισες να πεις στους φίλους σου:
Λ: Αν θα βρέξε. ή όχι

Λ: ΒυΙιιιl:ι.τ,

Ε: Αυτό τους ρώτησες

Ε: IJll Jlcbιιτd;ι'!

Λ: Ναι,
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.\: Ins:In.

Ε: Τι Οα ιΊΟελες να πεις 110. αvτιιν ΙΙ1 ζωγραφιά:

Ε: N~ ΥίφΙ)'ΟΓ () illS:ιn oΓιl""!

Λ: Χιό\l1. χlονίζει_

Λ: ΚΙΙΓ ιοριι.

Ε:

Ε: Sι:ιι Ι,ΙΙ
Λ:

K:lr

ςί7ι:rkι:ιιl1Ι: ιJίi~ίίηίί}'Orύιιll"!

J\:SIl1i

A)J.o τι έκωτς:

Λ: Τα σύννεφα.
Ε: ΤΙ είναι αυτά εΟΟ):

y.tgnI"~II\I.

Ι:: Βιl ίlι~:II\ Ι,ί~y ιnί ;1Ι11:IΙΙΙΙ;ΙΥ;1 ς:ΙΙΙ~Ι)'OΓ Ι,ί7Ι;'!

Λ: Λ νΟρωπος.

Λ:

Ε: Τι

111111.

...άνει

εκεϊνος ο άνΟρωπος ε .... εί:

Λ: Χιονόιιπαλα.

ΙΞ: Κίιnι:'!
Λ: Λrk:lιl:ι~I:lπlι;ι.

Ε: ΤΙ σ..-εφrόσουν όταν έκανες αυτο:

Ι:: ΛΓι..;IΙI:Ι~I;ΙΓII1Ιίl ";ΙΓ !'φιι ιnιl (IΥη.lΙll;ΙΙ: ί~ιί}'IΓ"!

()IKI:uI

IΗI ~:ίιιlίl, hιl rι:snιί"!

Λ. Οη χιονίζει.
ε. ι ΙροσπαΟεί να ~Iας ίtEΙ κάτι αυτό.;: εδω.

Λ. Ηllιι.

Λ' Ναι
Ε: Σε ποιον.
(οnιΙ:
Ε: ΛIΙilιιlωlιιlιιJit Ι:11
Λ:

..;ok
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Λ: Στους φίλους του.

Ε: Θελεl να παίξεll.ιο\'Οπολεμο: Γι' αυτό ~ .... ανεςαυτ"l

ιιι: }/ίφιn;lΙ: 11t1~ΙI11:1 ~ίιlί}'I1Γ'!

TIl

ζ()yYρα.ψlά:

Α: Ναι.

O)/lliIlllilk.

Η: I{ι:~ίιη 'ζί;ι-ιηι:Ι;: 11ΙΨII1:Ι ι:iιlίyoΓ I111Ι'.'
Λ:
Ε:

111111
1:0 ςοΙ;:

Πωδί

ιιι; ;ι-;III1<111 n;~ίlη ~:ί;ι-nιι;)'i SΙ:\'Ι:I'~ίrι'!

Λ: ΒΙΙΓ;ΙΥ,Ι ι:ι;lιlίMίιnι!ι;.

Ε: Τ, σου αρέσει να κάνΕις στο νηίtιαγωγείo:

Ε: Νι: ;Ι-:ΙI11ίΙI1 ίsιι:ιηι:;ι-sίn Γι:~ίlη ..;ίιιηι:}'Ι!

Α: Να παίξω.

Λ:.

Ε: Σου αρέσει να ι.:άνεις ζΙΙΥΥΡαφ1I\Ι1:

Ε: Ι{ι.:sίιη ..;ίΙll1ι.:Ι;: ~:Ul:t }';lrύιnιι.:IIΙIΙΙ)'f) ιηιι'!

Λ: Ναι.

Λ:

Ε: Πότε σου αρέσει να ζωγραφίζεις:

1-11111.

Ε: Μι:sι:Ι;ι 1lΙ: knιnlsιιnιJ,,?

Α: Οταν έρθω εδώ.

Λ:.

Ε: Πότε δεν θέλεις να. ζωγραφίσεις:

Ε:(ί;ι-ιJίgίn rι:sίlnlι.:rί 11Ι: y:ιpnl:ιk ίstι:rsίη"!

Λ:.

Λ: ΛIΙI1ι:ιηc ~ίίlίirιηι:I;: ίsιι:rίιn.

Ε: Σε βοηθάει η ζωγραφική:

Ε: Η,ι.:~ίIΙΙI1iιkkll1ι1;Ι )'ι:ηί $Ι:)'ΙΙ:Γ Ηgrι:llIηι:k ίsιι:r lηί~ίll?

Λ: Ναι.

Λ:

Ε: Σε τι:

1-11 111.

Ε Νι: ~ihi $Ι:ΥΙΙ:Γ'!

Λ:
Ε: Τι Οέλεις \'0. κάνεις τις ζωγραφιέςπου έκανες:

Λ:.
Ε N~

I<lm"n

Λ: Θέλω να. τις πάω στη μαμά μου

r~siIn ςίηπί'Ι;: ίsιι:ιηι:ι-ι;ίn"!

Ε: Θέλεις να. μάΟεl κάτι καινούρΥΙΟ Ylo.

Λ: ..

Ε ΒΙ:l1ίlιιlι:

J\:smin

hnkkInιl;I

kIII\U$Ill:Ik

ίsιι:r

Inisin"! Νι.:IΙ:Γ

ςίιιlίn hurιla'!

Λ: Εν.
Ε:

Λ:

11ι;lα ν;ΙΓ hιIrlliI?

ΙΞ: Νι: ΥίφΙΥΟΓ

Λ:.

Ε: Πότε δεν Οέλεις \'0. ζωγραφίσεις:
ίlυ;;ιnl;ΙΓ?

u

Λ

Λ: ClίιJίyoΓI;ΙΓ Ι;\'I~Γίπ~.

Ε: Θέλεις να μου μιλιισεις για

li:

Α: Σπίτι.

Νι: Υ:φiιι;:ιkΙ:ιr ι:νlΙ:Γίηι!ι:"!

Λ: γΙ:ΙllΙ;!;: ΥίΥι:ι:ι:kΙι:r.

Ε: Άλλο τι υπάρχει εδώ:

Ε: Βιl rι:sιηί ~·ίΖι.:rkι:11 SΙ:llin ;ιklllκl,ι ιιι:lι.:r \';II'ιll?

Λ: Άνθρωποι.

Λ:.

Ε: ΤΙ κάνουν ΟΙ άνθρωποι:

Ε: Birίllt: Ι}ί~y lηί ~ίistι:rιηι:k ίSΙΙ;Ιl1ί~ιίn ~Il?

Α: Πάνε στα σπίτια τους.

Tll

ζωγραφιά σου: Τι έκανες εδώ:

Ε: Τι Οα "άνουν στα σπίτια τους:

Λ:ιι.

li:

Νι:Ιι:rιlίί$ίίl1ίiΥιιrdιιn?l3ίΓίΙΙ:Γίnι: !Jί$Ι;Υ

Λ:

1-11111.

l11i

Ηlι\;ιιιηιιΙ;: ίslι:ιlίlι ΙΠI rι:sίιιιlι;,!

Λ: Θα φάνε φαγητό.

Ε: ΤΙ είχες στο μυαλό σου όταν έ"ανες αυτό:

IΞ:Νι:'!

Λ:

Ε: Ήθελες να δεiξεις κάτι σε κάποιον:

13:II1;Ι

rcSlllil1i ;In!;IlIrIlllsI11?
k;trlornl,;Ig;Il;II' \':lr.
13:I~kίI I1clι:r ν"Γ? I3llrtl:I nι: l;ίΖΙI1Ι:)'Ι:

Λ:Οχl.

Λ: l3ιιrιlil

Ε:

ζωγJXlφlκή:

Ε: "Οπως:

13;l.$k;1

Λ:ίl1s:ιnl;ΙΓ.

li:

nl

αι.

ι,:ωl~ιll1?

Ε: Τι σκεφτόσουν: Ι-Ιθελες να εξllγιισεις κάη σε αυΤΙ1ν τη ζωγραφιά:

Λ:ΛίI"~·

Α: Ναι.

t::: Nc

Ε: Τι:

Υ:ΙΡΙΥΟΓ hιι k,ΙPILlnlh;Ig;IIt1r burιJ:ι'?

Λ: SυYt1 ~idiyorliIr.
Ε

AciIb,i sι:ηίη

Λ:

....

:ιkllnda ιιι:lcr

Λ: ...

vardI bUI1I,In \'ίΖι:rkΙ:Ι1?

Ε: Θέλεις να. μου εξηΥήσε'ζ τη ζωΥΡαφιά σου:

Α: Εδώ υπάρχουν χελώνες.

Ε: l3i~cylcr ιηί aηΙίιιm:ι istcιJin'!

Ε: Άλλο τι υπάρχει: ΤΙ προσπάθησες να κάνε\ς εδώ:

Λ: 11.

Λ: Δέντρο.

Ε: Νι: ιlϋ$ϋηίiyorιlιιη'!

Ε: ΤΙ κάνουν ΟΙ χελώνες εδώ:

Λ:

)-11111\1111.

Ε:

BClliIllIC bn

Λ: Ηι
Ε

Λ: Μπαίνουν στο νερό.
rc:O;Ill~n h:ιkkInda "oΠΙl$Illίιk ί:o;ιcr

I11iSiIl'!

Ε: Τι είχες στο μυαλό σου όταν έκανες αυτό:
Α:.

hI.

NcIcr l;ίzιJίη'!

Ε: Ilροσπάθιισες να εξηγήσεις "άη:

Λ: Λg:ιι.;Ι:ιr. buΙuι.

Α:Οχι.

Ε:

Ε: Τ ι σκεφτόσουν:

Nc

Υ<ΙΡΙΥΟΓ

bu

ag<ιςΙ:ι.r burιla'!

Λ: (jίίnc~Icniyorlar.

Α: Χμμμ.

Ε: Βυ

rcsmI ι,:ίΖcrkcn ncIcr dB~Hnίίyorύun sι:η'!
Λ: Hrnmmm.
ιΞ: Bak b,ιk.ιΙιιn $\1 rcsminc. I1clcr l;ίΖιΙίη bIIrd.... ΙΠΙίιιm;ιk istcr misin'!
Λ: 111 hI.Ij<lιJlr btIrdt1l;j;r.λ.lilll Ij:IιJlr.
Ε: Νι: vnrdl sι;ηίl1 :IkIInιJίl bιInliIn Iji7..crkcl1'!

Ε: Θέλεις να. μου μιλήσεις για αυτήν τη ζωγραφιά σου:

Λ:.

Α: Κάνουν ηλιοθεραπεία.

Ε: l3ί~ι:ylι:n l11ί ΙΙίl~ίιI1ΗΥurι!ιιl1'!

Ε: Τι σκεφτόσουν όταν έκανες αυτό;

Λ:

1-11111.

Ε: Νι:

'!

Α: Ναι.
Ε: Τι ζωγράφισες:

Λ: Τα δέντρα. το σύwεφο.
Ε: Τι κάνουν εδώ τα δέντρα:

Λ:

.

Ε: Για δες CΙυτIlν. Θέλεις να μου πεις τι έκανες εδu):

Λ:.

Α: Ναι. έκανα σκηνή εδώ.

Ε: Bίrίnι: bi~y lηί ;ιηl:ΙΙΠ1:ΙΙ;: ίsιι.:ΙΙίn?

Ε: ΤΙ είχες στο ιιυαλό σου όταν έκανες αυτό;
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ι\:II.

Α:
Ε: Μήπως σκεφτόσουν κάη:
Λ: Ναι.

Ε:ΤI:
Ε: Λn;lοkιllunιl:.ι ι,:ΙΙ \'ιι" 11ι'ΙΙ:Γ Υ:ιριn:ιι.. Ι"φιn:ι ι;ίιlί}'ιl(!

Α:.

Ε: Ι IΟελες να πεις ι.:άη σε ι.:άποιον:

Λ: Ο)'ΙΙΠ υΥΠ:IΙ11:ΙI\.
Ε: Ι~ι:sίιη ,ί;rιnι:ι.. I\o~ιιnίl ι;iιlί)"oΓ

Α."Οχι.

I11U'.'

Λ: (ίίιJί)'oΓ.
Ι.:.: 1{ι:sίIΏ ι,:ί?Ι:I'kΙ:1111ί~ι:)rlι:r

llαιδίΙΧ

(ign:lliyt'f Il1U:-II11'!

Λ: (>gn:l1ί)'οlυln.

Ε: ΤΙ σου αρέσει να ι.:άνεις στο νψτιαγωγείο:

Ε: Νι:ι;ίhί?

Λ: Να παίζω παιχνίδι.

Λ: 11111111111 .•• Υ:ι/ι )'.11/11:1)'1.

Ε: Σου αρεσι:ι να κάνεις ζωγΡαφl"ιi:

ι~: Υ:ιιι )';ΙΙIη:ιk s:ιn:L )Γ:IΓύllηι'l

(111)'or

Ι\ΗΙ!

Λ. Μου αΡίαι:ι.

Λ'IIIIIι.

ε: Μαθαίνεις "ατι οταν ζωΥιχιφlζεlς:

Ι:: Νι.: ι.:οιlιlιΙ:.ι"!

Α. Μαθαίνω.

Λ: Ι}ι;π".

Ε:ΤI:

Ε: SΙ;lΙlrι 1.::lηll1 1.:11 ςοκ οι: 1:1111:111 rι:sirη ,ί71111.:Κ ί:-ιι:ι',

Λ: Χμμμ .... Να γράφω.

Λ: Β:ΙΖΙ:ΙΙ.

Ε: Σε βοιιθάεl καθόλου το γράψιμο:

Ε: Νι: Ζ,-lιη:1Ι1 ί . . ιι:lllι:/sίl1'?

Λ: Ναι.

":llil,,:11 1i':llll:Ul.

Ε: Σε

Ε: ν;LIlί Ιιι:r,:ιιιι:ιιι ίsιι:rlnίsίlι'!

Α: Στο μάθημα.

ι\:111111.

Ε: Πότε θέλεις να κάνεις ζωγραφlκιΊ:

Ε: 1{ι:silllll<ιkkllιιl:1)'ι.:llί ~Ι:ΥIι:r (ίΗI'ι.:nlηι:ι': ίsιι:ι'ιηίsίrι?

Λ: Μερικές φορές.

ι\: Ε\'ι.:ι.

12:

Ε: Νι:'!

Λ: Ποτέ.

Λ: (ίϋ/ι:l

rcsiIll

l,,'ίIΊηι:yί.

Α: Ναι.

Λ: ('ι:kΠΙΙ:CΙ:ll1Ι: kll)'m:.ιk ί:-ιι:ήΙll.
Ε: Βι:ηίιηΙι:

Ε: Θέλεις να μάΟεις κάη καινούργιο για τη ζωγραφιά:

n:smin 11<tkkIIKI;! '-ΟI1Ιl$ιηίΙι..

j~lcr

IlliSin'!

Α:

Λ: E\'~ι.
Ε:

lαι.

Ε:Τι:

ι: ςίzιJίη burιJ;ι'!

Α: Να κάνω όμορφες ζωγραφιές:
Α: Τι θέλεις να κάνεις ης ζωγραφιές που έκανες:

1\: Il1s.an.
Ε: Νι: }'.φIΥΟΤ hιι

iIlS;Ul

1\:

Οι:ηί7Ι.: ~ίΓίYI)ΤI:ΙΓ.

Ε:

Scn IJU

hιlrιJ;l'!

Λ: Να ης βάζω στο συρΊ'άρι μου.

Ε: Θέλεις να μου μιλιΊσεις για τη ζωγραφιά σου:

rι:sιηί ςί/ι.:ι·kι:n :IkllnιJ;1 nι:lι:τ ν:IΓιJl"!

Α: Ναι.

Ε: Τι έκανες εδώ:

1\: O}'UIloYJ1:anl<tk.
Ε: 13ίήllΙ: bi~y ιηί 41I1I;IΙlη:ι"
Λ:

Πότε δεν θέλεις:

Ε: ΔιιλαδιΊ πάvrα Οέλεις να ι.:άνεις ζωγραφιά:

Ε: Βυ ,izιJigin n.:sίιnΙι,:ή 11Ι: Υ.φιη:ιι.: i:-tl'~in'!

i:-'IL't.1in !'ι:1l'!

Α: Τον άνθρωπο.
Ε: ΤΙ κάνει ο άνΟρω;τος εδώ:

1-111\1.

Ε: Νι:'!

Α: Μπαίνουν στην Οάλασσα.

ι\: Isιι:ΙΙίιη

Ε: Τι είχες στο μυαλό σου όταν έκανες αυτό:

OYUll ο}'η;IIIl;IΥΙ ΗIl];IΓI;Ι.
( ΕΙ ylk;Illl;aY:J !;clcll ςα:ukl:ιr)
Ε: Ληl;11 h;Ik;IIIlIl 1lι:IΙ:Γ ν;ΙΓ 1)\1 rcsilllιlC"! BirillC hi~y
Λ: 1-11 111.

Α: Να παίζω παιχνίδι.
ιηί :1111:ιtIll<tk istι:ιJin

scn'!

Ε: Ί-Ιθελες να πεις κάτι σε κάποιον:
Α: Ναι.

Ε: Νι:'!

Ε:Τι:

Λ: Ο)'ΙΙΙΙ.

Α: Ί-Ιθελα να παίξω ~Iε αιιτούς.

ι:: Κίιηι.:?

!

Λ:

Ε: Για πες η έκανες σε αυτήν τη ζωγραφιά: Προσπάθησες να πεις κάη σε κάΠΟ1Ον:

NiS:LY:I.

Ε: Νι: ΙΙι:lηι:" islcιlin

scn

hIJrιl:1

12:

Βιl rcsilllιlc nι.:lι:τ ν;IΓ

Μπαίνουν παιδιά για να πλένουν τα χέρια τους)

Α: Ναι.

Nis:I}',,'!

Λ: OαJίΙll rι:sίιη ~izcliIll.

Ε:Τι:

Λ: Παιχνίδι.

:1111:llln:lk islcr misin'l

Λ:

BirinsiUl.

Ε: Σε ποιον:

12:

Νι: Υί.ιΡΙ)'ΟΓ ο ins:ιn'!

Α: Στι, Νησα.

Λ: ΟΥιιη

oynuyor.
Scn btI rι:S111i l;i7xrkcn ncJcr dίί$ίιl1ϋΥοrdιllι'! Νι:IΙ:Γ vardI
Λ: BOy;ι.ll1ίιk il;in ςί7.ι1ίπι.
Ε; 13υ ς:οcuk bizc bi~cylcr lηί ;Ι111;lllη:\" isliyor IliZC"!
Λ: HaYIr.
Ε: Βυ rcsimdc nclcr νί.lΓ '-οιιιψηιιι.. isIcr InisiIl'!
Λ: iki ίns;ιn lί1ιl>ο1 oynuyorl:lr.
Ε: Scn bu rcsnli ςίΖι:rkcn ;ιklIIlιl:a IlcIcr ViIrdI'!
Λ: Ενc gitHlck.
Ε: Ενι: I,!idincc ηι.: yapac<tkIIn'!
Ε:

Γι

1'1:

Λ:

Oyun

Ε: Νe

Ε: Τι προσπάθησες να πεις στη Νησα:
<tklιιιd;ι,!

oyna}'acί1ktιm.

Ε: Θέλεις να μου πεις τι έκανες σε αιπήν τ/ ζωγραφιά:
Α: Ένας άνθρωπος.

Ε: Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος:

Α: Παίζει παιχνίδι.
Ε: ΤΙ σκεφτόσουν όταν έκανες αυτό; Τ, είχες στο μυαλό σου:
Λ: Το έκανα γ,α να το χρωματίσω.

Ε: Θέλει να μας πει κάτι το παιδί:
Α:'Οχl.
Ε: Θέλεις να μου μιλήσεις για αυτήν εδώ:
Α: Δύο άτομα παίζουν ποδόσφαιρο.

oyunu'!

Λ: ArJbalίtria.

Ε:

Α: Είπα να κάνουμε ζωΥραφιι.:ή:

Ε: Τι είχες στο μυαλό σου όταν έκανες αυτό;

Ondan mI ςί7..ι1ίη bu rcsIllI!

Κίιηc

gHstcnnck

ίςίη ι;ί7.diηΊ

Α: Να πάω στο σπίτι.

Λ: Αnnι:mc.

Ε: Τι θα έκανες όταν πήγαινες στο σπίτι:

Ε: Βυ

Α: Θα έπα ιζα.

rcsInin hί1kkInd,a nι:ΙΙ::Γ Sίi),IcnlCk iSlcrsin'!
Λ: Hnlmm.
Ε: NcIcr var bu γcsimdc'!
Λ: ίηs.ιπ.

Vcmck

Α: Στη μαμά μου.

insan'!

ΥίΥΟΓ.

Ε: Τι θα ήθελες να μου πεις για αυτήν τ/ ζωγραφιά σου;

Ε: Βυ rι.:slni ι.;ίΖcrkι:η sι.:nin

ycrllck.
gfistcnnck

;IkIllldil

πι.:Ιι:τ

Α: Υι:ιηι:ι..

12:

Κίιηc

Α: Με τα αυτοκινητάκια.

Ε: Γι' αυτό τι)ν έκανες: Σε ποιον θα έδειχνες τιι ζωγραφιά σου:

Ε: Νc Υ;φΙΥΟΓ ο
Α:

Ε: ΤΙ θα έπαιζες:

Α: BόIbaIllil.

V;IrdI'!

Α: Χμμμμ ..
Ε: Τι έκανες εδώ:

ίςίπ

t.;iztlill scn

hIll\ιI'!

Α: Τον άνθρωπο.
Ε: Τι κάνει αυτός:
Α:Τρώει.
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Ε: Τι εί1..ες στο μυαλό σου όταν έκωτς αυτό:

<:ot:tIk

l~

Α: Φαγηrό.

Ι;; ΛΙΙίιι)kιιΙιιιιιl;ιι;η ςοΙ.: πι:Ιι;τ )':ιpιn;ιk 11n~ιlη;ι ~ίιIί)'ιl(!

Ε: Σε ποιον Οα έδειχ\τς τ/ ζωγραφιά. οου:

Λ: Ι~ι:~ίlη )';:ΙPIH,tk.

Α: Στον πατέρα μου.

Ε: 1~ι:~ίΙll )"Iρ;Irl'I.'Il Ιιί~ι.:)'Iι:r ίίΥΓι:ιιί)'IΙΓ ΙllυI'ΙΙΙΙ!
Λ:

1-11

'Η.

E:NI.'~ihi'!

l1αιδίl~
Ε: Τι σου αρέσει να ι-:άνεις στο VIΊJtIaywycio:

Λ:

Ε: ()ΥΓl.'οιlίklι:ήlι
Λ

:-.;111;1

lιι:nJ(:lι Υ;I[ΙIII11Ι'1 ΟIΙΙΥΟΤ?

Α: Να ι-:άνω ζWΥραφlι-:ll.
Ε: ΜαΟαίνεις ι.:αη όταν ζωΥραφιζεις:

..

Ι:. )';IΓιlll11Ι:I nIΙΙΥΟΓIΙΙΙΙ!

Λ: Ναι.

Λ:lι.

Ι'.

1\10: 1;1111;111 rι:~ίlll ~'ί/ιιιι:" ί~Iι.'Γ:-ίlι!

Λ ..

Λ.

Ε: Σε Ρο'lΟι'ινε αυτ(! που μαθαίνεις.

1:.II:ιll!!ί ι:ιιn:lIl!;ιl"tlιι isιι:ιnι:/~ίιι'.'

Λ:

Λ:

Ε: Σε βΟljΟu\'ε:

Ε: <:i:rιlίΥίlll\~sίlηlΙ:Ι'ί nι: )ι:φlη:ιΙ.; ίsιι:n:ίl1'l

Α:Όχι.

Λ:

Ε: Πότε Oέλ.tlς να ζωγραφίζεις:

1::

{.

Ε: Τι.

1:1\ ςιιι..

1~ι;:-;iιlllΙ: ill;lk;I]1 Υι:ι,ί ~Ι:ΥIι:r iii;I'Ι;llIηι:k istι.:r lηω'l'!

Α:

Ε: Πότε δεν Οέλεις:

Ε: 1{ι;slηίI111ilkklllιl;1kOIHl$ln;lk ί~ΙΙ:I'lnί:-ilι! ΝΙ.' ,ίιιJίιι Ι'ιιι'ΙΙίΙ'!

Α:.

Λ: ΛΥ;lς.

Ε: Τι Oέλ.tις να κάνεις τις ζυΥΥραφιές που εΚU\'t:ς:

1';

Α:

U;~kH 11":11.'1' \;11·.,

Λ: Υ;ιΥlnΙΙΓ.

Ε: Θέλεις να μάΟεις κάτι και\ιούΡΥΙΟ για τη ζωγραφll\ΊΙ:

Ε: Βιι Γι:sιηί ,ί;ιι:ι"kι:n 11ι:Iι:rιlίi~ίίrιίί)ΙΙJn.lιllι?

Λ: "Οχι.
Ε: Θέλει: Να μου μιλιιοεις για τη ζωγραφιά σου: Τι έκανες εδώ:

Λ:
Ε: Νι.:ΙΙ:Γ νίΙΓιlΙ ;ιklιnΙΙ;ι'! l3ίήηι: ω~ι:)ι nli ;1I11;llIn;lk
Α:

Α:

isIcdin'!

έντρο.

Ε: Αλ/ο τι έκανες:

11.

Ι~: Βιl r~sIηin 11;ιHlllιl;Ι konLI~m;ιk ίSIι:r Illί~ίπ'! Νι:IΙ:Γ ν;IΓ
Λ:

bu

n:sίιnιlι;'"

Λ: Τη βροχή.
Ε: ΤΙ σκεφτόσουν όταν έκανες αυτό:

...

Ε: BΙIΓιl;Ι ηι: ςί/ιnι:)'ι: ς;ιlι~ιlπ,!

Α:.

Λ:

Ε: ΤΙ είιες στο μυαλό σου:Ήθελες να δείξεις κάτι σε κάποιον:

Ε: Λι.:;ιb;ι

biriI1t: hί~Ι:Υ mi

Α: "Οχι.

;ΙΠI;ΙIl11;Ι)';Ι ς;ιlψlll'!

Ε: Θέλεις να μου μιλήσεις για αυτήν: ΤΙ έκανες εΟΟ):

Λ: 11.
Ε: Βυ

n:SI11iII Il;IkkIndt: 11(' stίΥI('ΙlIι:k

ί:-I~~ίll'! Νι:IΙ:Γ ν;IΓ I)υrιl;ι'!

I3;Ik h;ik;\III11.

Λ:.

Λ:

Ε: ΤΙ προσπάΟι10ες να κάνεις εδώ:

Ε: ΑΠI;ΙΙ.Γ 1111";1Ι1'! Bυrιl;ι ιιι.: ςί/ιnι.:)'ι: ς:ΙIΨΙΙ1.

Α:.

A:II1S;II1.

Ε: Μίl1Τωζ ήθελες να εξηγήσεις κάτι:

Ε: B~k;) ιιι:Ιι:r

Λ:Όχι.

v:..l(!

Α: ΑΥ;ι,', y;ιη~lη.

Ε: Τι θελεις να ~IOυ ;τεις για αUΙΙ1" τη ζωγραφιά σου: ΤΙ έκανες εδώ:

E:NΙ;ΓιlΙ;Y;II1~ΙIl'!

Λ:.

Α: ((iίjsιι.:Γιlί)

Ε: Θέλ.tlς να μου εQlγlισεις: Τι προσπάΟ'1σες \'0. "άνεις εδώ:

Ε: Νι: )';ΙΡΙΥΟΓ Ι}

iI1S;IJl

Λ: Y;HΙ~IIH sίίl1ιJίil1ηι:k
Ε: Sι:llίl1 ;ιklιιlιl;llιι:lι.:r

Οl'ιl;ι'!

isIiyor.
ν;ΙΓιJι hn

Α: ΆνΟρωπο.

Ε: Άλλο:
1·ι.:~ll1ί ςί/ι:rkι:ιι".'

Λ: Δέντρο. πυρκαγιά.

Λ:

Ε: Που είναι Ι1 πυρκαγιά:

Ε: ΒίΙ'ίιιι: ω~ι:y ιηί ;lIllωlll;tk ίsιι:ΙΙίn'!

Α:

Α:ι ι.

Ε: Τι κάνει αυτός εκεΙ

( έδειξε)

Ε: Βιι rι:sιηίιι IΙilΗιηύ;1 nι: sΗΥIΙ:I11ι:k ίsιι:rsίll".'

Α: ΠροσπαΟεί να σβι'1σει τη φωτιά.

Α: 11Ι11lηll1.

Ε: Τι είχες στο μυαλό σου όταν έκανες αυτό:

Ε: ΒΙIΓ;ΙιΙ;ι Il!.: ς;ίΖlηΙ:Υι.: ς;111~ιlη?

Λ:

Λ:

Ε: 'Ι-Ιθελες να πεις κάτι σε κάποιον:

KurbiIgj.

Ε: Νι: Υ;φIΥΟΓ (J kurhoιg;} οΝ .. ?

Α: "Οχι.

Λ: αΙ:ΖίΥΟΓ.
Ε:

{,

.

Λ:Ιι.

UnntI

Ε: Τι Οα 11θελες να πεις για αυτήν τη ζωγραφιά;

~ίΖΙ:I'kι:n

;tkllnd<l ncJcr ν;ΙΓιll

sι:nίl1'!

Α: Χμμμμ.

Λ:

Ε: Τι προσπάθιιοες να κάνεις εδώ:

1;: Βίήπι: hi~y mi :.ιnΙaιmιιk istl.'<Jin?

Α: Τον βάτραχο.

Λ:Ιι.

Ε: ΤΙ κάνει εκεί ο βάτραχος:

Ε: I3ΙΙΓιl" IlΙ:Ι('Γ

Λ:

Ε: Τι είχες στο μυαλό σου όταν έκανες αυτό:

Ardha.

Ε: Νι: Υ"ρΙ)'ΟΓ Ο

Λ:

Α: Κάνει βόλτα.

\'a(!

Α:

<lf<lha?

Ε: Ήθελες να πεις κάη σε κάποιον:

Gcziyor.

Ε: Νι.:ΓΙ:ΥίΙ ~iύίyo(!

Λ: "Οχι.

Λ:

Ε: Τι έκανες εδώ:

Ε: Βυ ~sinlιJ..: nι:Ιι:r ν<ΙΓ?

Α: AuroKivι\To.

Λ:

Ε: Τι κάνει το αυτοκίνητο;

Hlnlnm

Ε: Bί~ι:y

mi

<anIiltmιιk iSIί.-ιlin .sι:η ΑΙ,!

Α: Ταξιδεύει.

Λ: Ι ι.

Ε: Που:
Α:.

(ocuk Ι 9
Ε: AniιukIIILllld:I ι:η ςοk
Λ:

11('

y<lplll:ak

h()~IllliI ~ωίyoΓ'!

OoY;Im:Ik.

Ε: Ι{ι.:sίιιι c;ίΖlllΙ:Υί sι:νίΥοΓ 11lUSΙΙI1'!

Ε: Τι έκανες σε

aUTllV:

Α: Χμμμ.
Ε: Προσπάθησες να εξηγήσεις κάτι Αλί;
Α: "Οχι.

Α: .sι:νίΥοnιnι.
Ε: Ι{ι:sίm ~:ί7.Ι:ΓkΙ:1Ι11ί~Ι:ΥΙι:r ίign:niyor rllιISHIl'!

ΠαιδίΙ9

Λ: Οgrι:nίΥΟI1ΙJ11.

Ε: Τι σου αρέσει να κάνεις στο VΙ1πιαγωγείo;

ε: Νι: ι;ίbί ~CΥIι:r'!

Α: Να χρωματίσω.

Λ:.

Ε: Αγαπάς τη ζωΥραφlκίι:
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Ε: Ι{ι:sίιη ςί7l11ι.:k ~;ΙΙ1;Ι y;IrJIITKI ΟIΙΙ}'ΟΓ ιnιι'!

Λ: Αγαπάω.

Λ: Ι-ΙΙΙΗ.

Ε: ΜαΟαί\'εις κάη όταν ζωγραφίζεις:

E:N;lsil'!

Λ' ΜαΟαί\'α/.
Ε:Τι:

Λ: ΒΟΥ;llη;ι )'.ιpnli.l.kI;I.
1~: Βί$ι.:)'

Γι:~ίlll c;ίΙΙ:Γκι:η'!

uyrcni)/ur I11UMln

Α: ...

Λ: ί>ΥΓι:ηί)'οπlιη.

Ε: ~ε βοηΟάει η ζωγΡαφυοι:

Ε:Νι:'!

Α: Ναι.

Λ:

BOY;II11:.l

Ε:Γιως:

)1;φιη:ιΙ.

Ε: ΒΟΥ;lΙllίΙ )';φιll:ΙΚ :--;111;1 )';II'ΙΙΙΠ1ι:1 01(1)'111' IIlΙΙ'!

Λ: Σ το να χρωματίσω.

Λ: 01(1)/01",

Ε: ΜαΟαίνεlς κατι όταν ζωΥιχιφίζεις:

I~: Νι: ι"ΟI1ΙΙι.Ι:ι'!

Λ: Μαθοι\'ω.

.\.

ΛΙΙlιnι \'ί;ιlnι:ΚIι:.

Ε:Τι .

Ι:: Ι'η ,\ιικ Ιι;υη;ί 1;llη;IΙI[;ΙΓιl:1 Γι:~ίlll ι.;ίlιnΙ:Υί ~Ι:\Ι:I'~ίll'!

Α'

:\:

Ε: Σε

Κψ;ι

fX>'lOuEt αυτό.

1'.Ι',IΙ1ΙΙΙ nι' 1:Ll11:1I1 ίsιι:ιηι.:ι!

Λ: Με βοlιΟάει.

Λ: YiIlIJI.

Ε: ~ε τι:

Ε: Νι;ιΙι'IΙΌ' Β;Ι$Κ:Ι ~ι;)'Ιι:I'IΙ: 111ί ;1~ίΙι:lιί)ΙIII'SΗll ;1(,,,11,1',1

Λ: Να ζωγραφiσω το όνομά μου

Λ:

Ε: Πότε σου αρέσει να κάνεις ζωγραφIΚ'l:

ΙΞ: (ίπlίΥίη rι:si,ηlι:ri 11Ι: Υ:φΙΙΙίΙΚ i."Ιι'Ω>ίrι'!

Λ: Τονχεψώνα.

Λ:

Ε: Πότε δεν θέλεις:

l)ol;IhlJn;I kO)'I11l1k.

Ι:: 1{ι;siιηlι; :ιι.ιk;ΙIΙ )'ι:ιιί $ι')'ΙΙ:Γ ίiYΙ\;llιηι:K ί:-,ιι:ι' lηί:-ίη!

Λ: ΤΟ καλοκαίρι.

Λ: Islι:l·ίιη.

Ε: Γιατ\: Ασχολείσαι με κάη άλλο:

Ε: Νι:?

Λ:

Λ: Βο)';ιιn:ι Υ:φιn:ι)'ι ιl;ι11:Ι ίΥί ίigl'l;nιηι:k.
Ε: Βι:nίlnlι:

rcsinin 11;Ikl\llIJ;I

kοηΙI$lη;ιk

Ε: ΤΙ Οέλεις να κάνεις τις ζωγραφιές που έ"ανες:

isleI'lnisil1'!

Νι: ςi7ι1ίll hιιτιl;ι'!

Α: να τις βάλω στη ντουλάπα μου.

Λ: 111~:III,

Ε: Θέλεις \'α μάθεις κάτι καινούργιο για

Ε: Β;~k:.ι'!

Λ: Θέλω.

Λ: ΗίΤιlΙ:SΡίtί,

Ε: Νι: Υ:.ιΡΙΥΟΤ

tIl

ζωγραφIΚ'l:

Ε:Τι:

bu illS;m

Ι}ιl!\l;ι'!

Α: ι α ),Ρωματίσω καλύτερα.
Ε: ΘCΛΕις

Λ: ΒίlιηίΥοηιιη,

Ε: ΒΙΙllυ ςίϊ'.cl'kcιι nι:Jι:τ \':ιrιlι

SCIlin

;ιklInda'!

\'(L

μου μιλησεις για τη ζωγραφιά σου: Τι έκανες εδιί):

Α: Άνθρωπο.

Λ: l)ίί$ίίηίί}ΓοτιΙυlη?

Ε:

Ε: Νι: ~ibi $Ι:ΥΙΙ:Τ ιJίί$ίίl1ίίYtlτιIιlη lηι:sι:I;ι'!

Α: Και ένα σπίτι.

Λ:.

Ε: Τι κάνει αυτός εδώ:

;IIlI:llln:lk ί~ιι:τ 11liSin'!
\',ιτ. lηοlOτ. hi ΙΙι: :JrJh:l.

AIJ,o:

ΙΞ: Βιι n:sminιle 11ι:Iι:τ \;ιr

Α:

Λ: AuιokoIIiιo. ;ιιlωη

Ε: Τι είχες στο μυαλό σου όταν έκανες αυτό:

εν ξέρω.

Ε: Βιιτιl:ιnι: ,ί7lnι:)'ι:ς:lll$ιln'!

Α: Σ"εφτό.ιουν.

Λ: ΛιΙ:ιιιι ,ίl.lllΙ:ΥΙ:

Ε: ΤΙ σκεφτόσουν:

,;lll$IlIn οτιΙ:ι,

Ε:

B:I$k:I nclcr ν:ιτ'! ΒιIllΙ:IΤ ηι:?
Λ: Onl:Irιl .. ,;II1;Ι\,;IΓ,
Ε: Νι.: )':.ιΡIΥΟΤ hu 11lOΙOr hHrtl:l?

Α: ..

Λ: Yίiήίyoτ.

Ε:Τι προσπάθ'lσεςνα κάνεις εΟΟ):

Ε: 1Jί$Ι:Y ιηί

ι\: Ι-Ιι

;IIlI<'III}l,Ik isII,:\lin

Ε: Τι έκανες σε αυτην θέλεις να μου εξ'lγιισεις:
Α: Αυτοκόλλητο.ένας άvrρας. μηχανάκι. και έ\'αν αυτο"ίνητο.

sι.:η I}U n.:sίιnlι:','

Α: ΠροσπάΟησανα κάνω τον άντρα.

Ε: Άλλο: Τι είναι αυτά:

hI,

Ε:Νι:?

Α: Εκείνα είναι τέρατα.

ι\: DΙ:Ιl1ι:k ίsιι:ΙΙίlη hιι rι:sίιηιlι; hιl ΙΗΟΙΟΤ kι:lιι1i ~ίιlίYOΓ,

Ε: Τι κάνει το μηχανάκι εκεί:

Ε: Νι: v:lrιl]

Λ: Θέλει να προχωρlΊσεl,

sCI1in :lkl]l\ιl:1
1\: IJH :II';II);IYI Υ:φιn:ιk.

hΙΙIΗI ~ίϊ'.ι;I·kι:l1?

Ε: ΠροσπάθΙ1σες \'α πεις κάτι με αυτιΊν τη ζωγραφιά:

Ε: Βιι l'esilnιlcneIeI'\';lr'?

Α: Ναι.

1\: Bll

Ε:Τι:

rι.:siillJc IιIgl:ll;Ir \':ιτ.

Ε: BίI$ka'!

Α: Προσπάθησανα πω ότι το μηχανάκι προχωράει μόνο του εδώ.

Λ: Bίιlι.: ίΙl.s:ml:.ιτ.

Ε: Τι είχες στο μυαλό σου όταν έκανες αυτό:

Ε: Νι.: Υ:φIΥΟΓ (Ι

Α: Να κάνω αυτό το αυτοκίνητο.

ins:UllHr (lfd:t'!

Λ: OιunJ)'or.

Ε: Τι έκανες σε αυτ/ν:

Ε: Νι: ΙΙίί$ίίηίiΥοrdιιl1 Sι.'ll

hu n.:Sllli

y,ΙP;Irkcn'!

Ε:

Α: Εδώ υπάρχουν τα τουβλάκια.

Ε: Άλλο:

Λ:

"

1'0 χμωμαησμα.

Oi$cylcr ιηί

311t:ιtIl11lk istι:ιJin'!

Α: Και οι άνθρωποι.

ι\:ΗιΙlΙ.

Ε: Τ, κάνουν αυτοί εκεί:

Ε:

Α: KCtθovrat.

ι.:'!

Λ: Κ.ιρι.

Ε: Τι σκεφτόσουνόταν έκανες αυτό:

ΙΞ: Ου rι.:siInd..: lιι:Ιι;r\"ιτ'!

Α:

Λ: Ου

Ε: Ήθελες να πεις κάτι:

Ε: Νι: Υ:ΙΡΙΥΟΤ ο

n.:simdc tκbek \,1ΙΤ.
bcbck orιJ:.ι'?
1\: OYl1uyor.
Ε: Killlilllc'!

Α: ΝαΙ.

Ε:Τι:
Α: Πόρτα.

Λ: ΛΓJb:lSΙΥΙ:.ι.

Ε: Sι:n

bu n:smi

Ε: Τ, υπάρχει σε αιιτην:

ι;ίΖι:rkι:η

aklInda bί$Ι:Υ

\'ίιΤ

ml)'JI'!

Α: Υπάρχει ένα μωρό.

Λ: VarιJI.

Ε: Τ, κάνε, το μωρό;

E:Ne"

Α: Παίζει.

Λ:

Ε: Με ποιον:

Annc.

Ε: Νι:ΙΙι:η ,ίϊ'.ΙΙίη :ιηnΙ:Υί ιlc
Λ:

Al1ncyi ΙΙι:

ςί7..ι1ί.

Ε: Oίl$kil kίmlι:τ

Λ:

orJya'!

\'ur ordίI'!

Bidc,tbi.

Ε: Νι: Υ:ιΡΙΥΟΤI:ΙΤ οτ(l:ι"

Α: Με το αυτοκινητάκιτου.
Ε: Είχες κάτι στο μυαλό σου όταν έκανες αυτό:
Α: Είχα.
Ε: Τι;

Α: Η μαμά.

Λ: ΟΥηΙΙΥοrl:ιr,

Ε: Γιατ, έ"ανες εκεί τη μαμά;

Ε: Sι;ιι hιιηu Ijίϊ'.ι:rkeη :lk!lndίI 111; \';ιτιJ,'!

Α: Έκανα τη μαμά.

Λ:

Ε: Άλλοι ποιοι είναι εκεΙ

K;IJlI.
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Ε: ΝΙΧΙΙ:11 κ;φι)'ι ιlϋ~ίίηίi)'orιlυη?

Α: Και ο κύριος.

Λ: l)ίί~ίίI1ίίΥοrtJιιιιι klΖ;U1l:ιrςιkslll ΙΙίΥΙ:.

ε: Τι ι.:άνουν εκεί:

Ε: Λι:;ιh;ι $ι:η "ΙΙllιl ,ίιακι:n $Ι:ΙΙ ιJι: 11lί ςικιη:ικ ί$ιί}'(IΓιlΙΙIl?

Λ: Παίζουν.

Λ' 1~\'ι'I.

1::

ε: Τι είχες στο μuoλό σου όταν έκανες αυτο:

Βίήπι: "ί~y ~111~Ilη~ ίςίll η1ί ςίιιJίll $Ι:Ι1

Γι;!-ιnι'!

1'11

Λ: ι-ι πόρτα.

Λ:

111111.

Ε; Γιατί σκεφιόσουν τη πόρτα:

1::

Κίιnι.:'" Νι: .lηl.ιlιιι;IΚ ίsιι.:ιJίll?

Α: Τη σκεφτό,ιουνγια να βγουν τα παtδιά.

Λ: ΛΓK;ιιJ:ι~l;ιrιιn:ι,

Ε: Μiιπως ήΟελες να βγεις και εσύ όταν την έ"ανες:

1::

Νι: ιlι:ιηι:κ ί$ταlίl1 ~II "ΓK;lιΙ:I~Ι~rιl1;Ι'!

Λ,

.\,

Ι)ι:ιιιι:κ ί!-ιι:ιJίlιιllΙ: K;Ιιl:ΙΓι;ίίιι:Ι ΙΙΙΙ;Γ;ΙΙΙΙ }':φlllll ΙΙί)'ι:)'ίll1.

Ε; Ί IΟελες \'α εξιιγιισεις "άτι σε "άποιον με αυτην τIl ζωγραφια:

Ι::

11111111

Ι1l1ιJ:1Il ,,:ίιιJίll }';lΙ1ί!

Not.

Λ: Ναι.
ε; Σε ποιον: ΤΙ lιΟελες να πεις:

Λ:I;\'cι.

Λ: Σιους φιλους μου.
(ΟΙΊΙΚ

1::

20

Ε: τ. προσπάΟllσες να πεις στους φίλους σου.

Λ: Ί-Ιθελα να πω ότι Cι.:ανα μιcι ό,IΟΡφlι ζωγραφιά.

ι\11:IO~ιlllιr1ύ;1 Ι:11 ~Ί'~ 11ι.: Υ;φιη:ικ 1\{I~ΙΙllίl ι;iιlίyll("

Λ: !{ι:sίιn Υ;φIl1:1)'1 \'ι: κιlΙι: )':φln:ΙΥΙ,

Ε: X~ψμ. για αυτό Τιjν έ .. ανες δηλαδή:

Ε: Ι{ι.:siιη )ι;φ:.ιτΚι.:lι

Λ: Ναι.

1.:11

ι;οκ lιι.:Ιι:r ι;ί;-lnι.:Κ IΗΨΙΙl<I1!ίιlίΥω''!

ι\: Ί'ι.: 11\ΙI11:11'

lΊωδί20

Ε:Οιιl:Iι'I1ι.:'!
Λ: Ηιlι:\'ίl';ΙI1:1Η:ιΙίι)':φιl,

Ε: Τι σου αρέσει να κάνεις στο vιιπιαγωγείο:

Ε: ΕIl ~'oK

Λ. Να κάνω ζωγραφικιικαινα ι.:άνω πύργο.

Λ:

ι;lιη;υ1 rι.:sίιn ,ίΙlllι')'ί sι.:vι.:rι-ίll'.'

Ilt.:

11ιJι.:,

S:I;II

ε: Τι σου αρέσει να ζωγραφίζεις:

Ε: Νι:
Λ:

1.:1111:111 \'ί/lηι.:Κ ίι-ιι.:ιηι.:Ζsίl1'!
HJlitIt: (J)ΙΙ1OJ.rkι.:11 ίsιι.:ιηί)'nl1lm,

Λ: Αυτά εδώ.
Ε: Τι είναι αυτά:

Ε: Ι{ι:sίιn ςίΖι.:τΚι:η "ί~ι:y tigrι:lli)'or InIISιIn'!

Λ:

Λ: Οgrι:nίΥηnlιn.

Ε: Πότε σου αρέσει \'0. .... άνεις ζωγραφικιι:

Ε:Νι.:'!

Λ: Στις

Λ:

Ε: Πότε δεν Οέλεις να ζωγραφίσεις:

() ~ι.:kίllι:Π ~:ίZI11Ι:Yί.

Ε H:ln~ί ~ι.:Kίllι.:τ"!

ΙΙου έκωτ ο Χαλίτ αυτό το σπίτι,

11,00.

Α: Όταν παίζω με τον Χαλίτ.
Ε: !\'Ιαθαίνεις κάτι όταν ζωγρο.φlζε1ς:

Λ:.

Ε: Νι: ~ι:KίIΙι.:Γί? Ι\ΙΙI1Ι:.ιΓ )';.ιruιιncι oIIt)'tlr Ι11ΙΙ

Λ: Μαθαίνω.

S;.1I1il'!

Λ: Kiίpι.:K ~Kίllι.:Γί. ίηι.:Κ ~ι:Kίl1ι:Π.

Ε: Τι:

Ε: Y;ΙΓιllll1Ι:Ι ΟΙΙΙΥΙΠ I11ΙI

Α:

hu

i)gfl;llιligil1 ~YIΙ:Γ S<II1ίt'!

Λ:Οlιι)'(π.

Ε: ι,'ίιιlίgίn

α "άνω CKEi\'tI τα σχέδια.

Ε: Ποια σχέδια:

n:Sil11k::fI;

ηι.:

ίsιι.:~ίn'!

Y'Iplllak

Λ:

Λ: ()tιl;thlnlίl. KOYlll;ιk.

Ε: Τ\ 01..έδια: Λυτά σε βοηΟάνε:

Ε: 1{ι.:sίlnlι.: "Ι;ιkίlll Υι.:ιιί ~ι.:)'Iι:τ iigrΙ:llll1ι:k ίsιι.:r

Il1isin'!

Α: Σχέδια σ ...-ύλου. σ1..έδια αγελάΟΟς.

ι\:ISIΙ:ΠII1.

Ε: Σε βοηΟά.νε αυτά ;του μαθαίνεις:

Ε:Νι.:?

Λ: ΒΟ'lΟάνε.

Λ: KίΓίίl. Ι,ίΖΙ;

sonr.a ΙΙαJί

11;ι1ΙΓ.l ιιlιι)'υΓ I)ΙΙΙ11;IΓ.

Ε: ΒΙ:11ίI1l1ι.: fI;!'illliI1I1;ιkklnιl;1 ΚοηΙΨ11 ... Κ isIι.:r
Λ: ΙΙ:llίΙ

"ιl ι.:νlι.:Γί )';φll "ί ιJι:

1':111;1

I~: Νι.: )ι;ιρι)ι()ι'

bu

1)\1

Ε: Τι Οέλεις να ι.:άνεις αυτά που έκανες:

IlliSill'!

Νι:ΙΙ:Γ ,ί;-ΙΙίn "ΙIΓιl,-Ι'!

,οι:οΚlίIΠ.

~ΊxιιKlilΓ I'Ιlrιl~'!

Λ: Να τις βάλω στ/ ντουλάπα μου.
Ε: Θέλεις να μάθεις

..άτι "αινούργιο για tll ζωγραφl"ιι:

Λ: Θέλω.

Λ:ΟΥιιlιl:ιrιhίιίl1cι.:ι.:\'ίnΙ:1!ίιιί.

Ε: ΤΙ:

Ε: Βiι~k;ι ηι.:IΙ:Γ ν;IΓ n.:ι-lιιίllllι.:?

Λ: ι-ι κυρία μας εί..ε ότι αυτές Οα τις έχουμε για ανάμvιισιι.

Λ: Εν ;lIll,Ι ;ΙΓΚίIΙΙ;l$llη ΟI1Η 11;ΙΙIΓιΙl.

Ε: Θέλεις να μου μιλιισεις για τη ζωγραφιά σου; Τι έκανες εδώ:

1..::

Νι.:ιΙι.:ΠI1;IIΙΓιΙι'!

ι\:

Billl1iyon.Im.

12:

Β:l.$k"'Ilι.:Iι.:r ν~Γ'!

Λ: Ο Χαλiτ μου έκανε αυτά τα σπίτια και τα παιδιά,

ΊΞ: Τ\ κάνουν αυτά τα παιδιά εδώ:
Α: Όταν τελειώσει το παιχνίδι ΠI\Ύαίνουν στα σπίτια τους.

Λ: 1)ι11I11IΠ .. (ΟΙ:ΙΙΚI,IΓ ν:IΓ

;1111,1

Η;llίι !):ΗIΓιlι.

Ε: Νι: Υ:φΙΥΟΓ Ο ~ιx:lIKI,IΓ

orui\'J

Λ: 1{ι:sίl1l Yίl.plyoΓlίl.Γ Κιllc y;ιplyol"l:lr,

Ε: Sι.:11

bHI1II

ςίΖcrkι.:n lιι.:Iι.:Γ ύίi~ϋπίίy()rιlιιπ'!

Λ: Η:llίι b~nίl.

bHntl

kίi~'ίik Υ,φιl.

12: Siz birίIcrillt: bί~Ι:Υ mi

Ε: Άλλο τι έκανες στη ζωγραφιά σου;
Α: Σπίτι. αλλά ο φίλος μου το χάλασε.
Ε: Γιατί σου το χάλασε:

Λ: Δεν ξέρω.
Ε: Άλλο τι έκανες:

~ϋslι.:Π11ι.:k ίsιι:ιJίI1ίΖ'!

Λ: Χμμμ ... Έκανα παιδιά αλλά ο Χαλίτ τα χάλασε.
Ε: Τι κάνουν τα παιδιά εκεί:

Λ:ιι.

Ε: B;ιk b;ι.kitllm

bu fι;sίιndι.: 11ι.:IΙ:Γ
Λ: Βιι dίl. ylnlk \'Jr ίκί lίΙπι.:.
12: O~ka nclcr νίΙΓ'!
Λ: Βυηl"π ben tri7.dim.

((iZll1i~Sill'!

Ε: Νι.:ΟΠI;ΙΓ?

Α: Κάνουν ζωΥραφική και πύργο,
Ε: Τι σκεφτόσουνόταν έκανες αυτό:
Α: Ο Χαλίτ μου το έκανε μnφό.
Ε: Εσε1ς προσπαΟήσατενα πείτε κάτι σε κάποιον:
Λ:Οχl.

Λ:

Ε: Για δες. τι έκανες σε αυτήν:

ι:Ξ:

TIIl1IIlCU bidc k;ιΙινι: rι:l\~ί ~izdin1.
Ourda πι; c;ίι,mι.:ΥC ρΙI~ιιπ?
Λ: l3ilcIniyorum.
Ε: Ου nc?
Α: Halit b;lna dL'di yap ι:ν. bcn Yίl.p"m"dIIll,
Ε: 12νίο ίςίnιlι.:kί nc?
Λ: Ord;tki insan.

Α: Εδώ uπάp".(oυνδύο σχισμές.
Ε: Άλλο τι υπάΡ1ει:
Λ: Εγώ έκαw. αuτά,
Ε: Τι είναι αuτά:
Α: Ζωγράφισατο πορτοκαλί και το καφέ.
Ε: ΤΙ προσπάθ!1σεςνα κάνεις εδώ;

1Ξ: Νι.: )':ΙΡΙΥΟΓ ο ins:ιn?

Λ: Δεν ξέρω.

Λ: OI~ί1ΓI γIΚΙΥΟΓ.

Ε: Τι είναι αυτό:

Ε:

Λ: Ο Χαλίτ μου είπε να κάνω σπίτι. εΥώ δεν τα κατάφερα.

SCIl "υ fl;SIlli
Λ: l3ijcy.

ςίΖcrkι:n nclι:r ιJίΙ~ΙΙnίIΥοrdun'!

Ε: Bίrίllι.: bί~ι.:Υ Π1ί ίl.nl;tImίl.Yίl. ςίl.ΙI~ιιη'!
Λ:

Ucn

s;ιι!cι:c

bunl;trI γίΖΙ11Ι:Κ iSICιJill1 .1111;Ι ylrtIk olι!ιι.
AnlaIm;tk ίsιι:r lnisin?

Ε: ΤΙ υπάρχει μέσα στο

onitI;

Α: Εκείνος είναι άνθρωπος.
Ε: Τι κάνει αυτός:

Ε: Βυ rΙ:Sllιίndι: nι.:)cr ν,ΙΓ'!

Α: Βγαίνει έξω,

Λ: Τι:

Ε: Τι σκεφτόσουνόιαν έκανες αυτό:

Ε: Νι.:

Λ: Τίποτα,

Λ:

Ε: Προσπάθιισεςνα δείξεις κάτι:

tiyl.: ~CΥΙι:r ί~ιι.:,
hII ~ι.:ylι.:Γ'!
Yιιν;ΙΓI:ιk bir ~CΥΙι.:r.

91

ι.::: N~ Υ.φΙΥΟΓ Ι'υ YΙI"~ΓI;lK ~ι.:)'IΙ:Γ "ΙΙΓι,J;.ι,!

Λ: Ί !Οελα \'α κάνω αυτά αλλά σκίστηκε.

Λ: Ι-Ιί,' hί~ι.:Υ )';.φΙl1l)'ΟΓΙ;ΙΓ.

Ε: Τι έκω'ες σε αυτήν: Θέλεις να μου εξ'lγί\σεις:

ΙΞ: Sι.:1l hί~ι.:)' ιηί ,ΙΠΙ;)ΙΠΙ .. )'.Ι \;III~tιπ "ιιrι!;ι'!

Λ. Ετσl κάποια πράγματα.

Λ: Ι-Ι:Ι)'ΙΓ.

Ε: Ι'ι είναι αυτά τα πράγματα:

Ε: Β,ιι.: 11"Κ;ιlllη

Λ: Κάτι ...-:υκλικά ΠΡαγματα.

n.:SΠ1ίnιΙι.: 11ι.:Iι.:Γ\;IΓ'!

hII

Λ: Βιι n.:siInιJ..: hi~yιoik ΥΙΙΚ.

Ε: Ι·ι κάνουν εδώ τα t.:υκλlκά πράγ~lαTα:

Ε: Β:ικ 1,;ικ;llιπι "ΙIΓιl;II\ι.:Iι:r ..;ί/lnί~... ίll!

Λ:

Λ: Ι:\'

Ε: Ι IΡοσπάΟ'lσες να εξηγήσεις ..-ατι:

.... ίιιJίΙl1

;ιιn;ι ο)ιη:ιι!ι.

Ε: Bιιl'ιl;ι ΙΙΙ; ,ίlIηι.:)'ι.: \;ιll~\IIι'!

εν

t.:ti \'Ουν

τί.,,·"[οτα.

Λ:Οχι.

Λ: BlIlιII η: !.!ίίιιι.:~ :111);1 oIIn;ll!I.

Ε: Για δες τι υπαρχει σε αυTlίν τη ζωγραφια:

Ι:: γ;φιnl~:-11l \l;ιk "ΙΙΓιJ;ι "ΙIΙΙIl 1)llfll;1 ιl;ι ~ιlIιι'~ \':Ir.

Λ: Δεν υπύρ:ι.εl τίποτα σε υυτιίν

Λ. ΒιIIHlΙ!;Ι l'II)'IIY;II';lkllll1 ;1111.1 o\ιη;ιιJι.

Ε: Για δες, τι έκανες εδω~

",

Tll

ζωγραφιά.

Λ: εκανα σπιτι α>J..ά. δεν έγινε.

Νι:ιlι.:η οΙ,n;ιι!ι!

Ε: Τι προσπάΟησες να "ά\τις εδώ:

ι\; ()ιιη;ιιlι.

Λ: Το σύννεφο και τον ιίλιο αλλά δεν έγιναν.

<:ol.:llk 21

Ε: Δcς όμως τους έχεις "όνεl. εδώ το σύννεφο

.... αι

εδώ τον 11λ10.

Λ: Ι lΟελα να xρω~ιατίσω Ι\αι αυτό αλλιi δεν μπΟρεσιί.

Ε: Λη;ιοκιιΙιιnι!,ι ι'1l ,οΙ.: nι; Υιφln:lΙ.: lω~ιLll:Ι ~ίιlί)'IIΓ?

Λ: Zo~ltllϊKί.

Ε: Γιατ,:

Ε: ΕΙ1 ,Ο"" 11ι.: liHll;111 Γι.:!'ίlll ~·ίi'ιιιι.:)ιί sι;νίΥοn.ιlll'!

Λ:

εν μπόρεσα.

Λ: V;1Zi )';φι)'οιυιιι.

'.

ΙΙαιδί21

Ε: Ι{ι:sίιn .;ί;-ι.:I"Κι.:π I'ί~ι.:)ι iigl\:lli)'tJJ' rlllISlII1?
Λ:

Ε: Τι σου αρέσει να κάνεις στο νηπιαγωγείο:

111111.

I~: Νι.:IΙ:Γ ίigrl.'πίΥΟΠ'1111Ί

Ι

Α: Ζωγραφl .... 'ί.

Λ: 1{ι:~ίΙl1.

Ε: Γιοτε σου αρέσει να ..-ανεις ζωη>αφι"-ιί:

Ε: h g reI\ιJigil1 ~cylcr Sill1ίI )',IΓιlΙΠKΙ οΙΙΙΥΟΓ lηιι?

Α: Κά\'ω γράμματα.

Λ:

Ε: Μαθαίνεις κάτι όταν ζωγραφίζεις:

1-11111.

Ε: I-I,ιπ~ί "Οl1ιιιΙι?

Λ: Ναι

Λ: ΒίΙιnι:n:.
Ε:

Ε: Τι μαθαί\ΤΙζ:

RCSiI11 yapn1,IYI CI1 c.;ok

11Ι: :Ι:ΙΙl1illΊ ί~ιι:~ίl1?

Α: Ζωγραφι ...."ή.

Ε: Σε βο'lθάνε αυτά που μαθαiνεις:

Λ: ΒίlL!.:n.
Ε: Νι: 7,IΙ11,1Ι1

1\: B:It'!;IIll

Α: Ναι.

iSIL'Il1CZSil1?

hagIrιJIglllιJ:I.

Ε: Σε τι:

Ι.Ξ: <:ίzιJi.~ίπ rι::;ίιηlι.:1"I: ηι: Υ,ΙΡΠ1:.ι"

Α: Στα αινίγματα.

iSIc:rsiII'!

Ε: Πότε Οέλεις ΠΊΟ πολύ \'0. κάνεις ζωγραφι..-ή:

Α.
Ε: Ι{ι::-.ίιιι lι;ιkkιηιJ:.ι )'ι:ηί $ι:ΥΙι..'Γ
Λ: Ηι

i"igrcnIllck

Α: Μερικές φοΡές.

ί~ιι:τ lηί~ίπ"!

Ε: Πότε δεν θέλεις:

111.

Ε: Νι.:ί)grι.:ΙlΙιιι:k ίsιι.:rsίιι"!

Α: Όταν με μαλώνει ο πατέρας μου.
Ε: Τι θέλεις να ..-άνεις τις ζωγραφιές που έ..-ανες:

A:lJcl·ter.
Ε: Βιι ι.;ίιιlίklι:rίI1C ΙI1.: Υ,φll1,Ι"

isIcrsil1"!

Λ:

Ε: Θέλεις \'0. μάθεις κάτι καινούργιο για

Λ: ..
Ε: l3ι:ηίll1lΙ:

n:-sInil1!I,IkkIIIlI;I

"ΟΠΙl$Ιl1;Ι" ί~ΙΙ:Γ

l11iSiII?

Λ: Πιl ιιι;::ιk.

Νι: ςίι.:ιJίl1

hllrtI;I"!

hH

Λ: ΤΟ τετράδιο.

ιιι;::ι" hIII"ιJ;I"!

Α: υ,:ΙΙΥΟΓ.

Ε: Τι θέλεις να Ι\άνεις αυτά που έκανες:

Ε:

Λ:

rι:SIlli ~ilCI'kcnl1c:lcr ιlίi~ίiI1ίίΥ(II'ΙIΙIIΙ"!

Ε: Θέλεις να μου μιλiισεις για

Λ: 11111111111.
Ε: Νι.:

Tll

ζωγραφιά σου: Τι έκανες εδώ:

Α: Λυτό είναι αεροπλάνο.

i1klInιl;I?

",Irtll

Ε: Τι κάνει εδώ το αεροπλάνο:

Λ: 1-1111111111.

Ε: ΒίΓί11Ι:

πιί ~ί}SIΙ:l1ηι:k

hi$CY

isIClIil1?

Α: Πετάει.

Λ: Η;IΙίω.

Ε: ΤΙ σκεφτόσουν όταν έκανες αυτό:

Ε:Νι:'!

Α: Χμμμ ..
Ε:Τ, είχες στο μυαλό σου:

Λ: 1-1111111.

Ε: ΒίΙ"

IMk,IIIJn

bυ rι:sll1irlcIc: 11ι:Iι.:Γ νίlΓ"?

Λ: γ'ΙΖΙ.

l;iZIllCYt: ς:.ιlι~tln'!

Λ: Duc:.ιιll.

("adI

Οπ!ίι"?

Λ:

ins;lI1liln ΥίΥΟΤ.
Scl1 hu rcsmi ςίΖι:rkι:n
Λ: lJil111eccleri.
Ε:

Λ: Αυτή είναι μια μάγισσα.
Ε: Τι κάνει αυτή η μάγισσα εκεΙ
Α: Τρώει τouς ανθρώπOUς.

Λ: Οηl:.ιτ ιJ.:) bίlmccc.

mi yazdIIl

Ε: Τι o"εφτόσouν όταν έκανες αυτή τη ζωγραφιά:
~η

bu rcsIninde'!

Α: Τα α,νiγματα.
Ε: Τ, είναι αυτά τα γράμματα:

111 111.

Ε: Βυ ,:ιΙΙι πι: ΥίΙΡΙΥΟΓ burιJίI'!

Λ: insίlIlIίln korkuιuyor.
bi~cy Π1ί anl:1Im:ιk

Scn

A:Xμ~ψ..
Ε: Για δες. τι προσπάθησες να κάνεις εδώ:

ncIcrdίi~HnUy()rdHII'!

Ε: Βυ Υ:.ιΖιlίΙΓ ηι:'!

Ε: l3ί1mccc

Α: Στον Χαλίτ.
Ε:Τι:

Ε: Νι: Υ:φΙΥΟΓ ο

Ε:

Α: Χμμμ ...

Ε: 'Ι"lθελες να δείξεις κάτι σε κάποιον:

Ε: ΒΙIΓι1:.ι πι:

Λ:

Α: Εκείνα είναι αίντΥμα.
Ε: Έγραψες αίΥ\γμα σε αVΤΉν τ/ ζωγραφιά σου:

isIcdin'!

Α: Ναι.

Λ: Ι-Ιι 111.

Ε: Τι κάνει αυτή η μάγισσα εδώ;

Ε:

Α: Τρομάζει τouς ανθρώπους.

Nc'!

Λ: Υ:.ιΖΙ.

Ε: Προσπάθησες να εξηγiισεις κάη:

Ε: ΚίΙ11Ι: ;ωl:ιtΙll<ιk

istcdin

Υίαιl:1ΓΙ'!

Α: Ναι.

Λ: CadIIafίI.

Ε:Τι:

Ε:

Α: Τα γράμματα.

lJu

rι:sιnίπ hiιkkIIlιl;I πι: :;ϋΥΙι.:ιηι:" istι:l1'in'!

Ε: Σε ποιον ήθελες να εξηγήσεις τα γράμματα:

Λ:
Ε: Βί~kί1 ηι:IΙ:Γ νίlΓ?

Λ: Εν. "υΙι:,
Ε: ΒΙΙΓιΙ:ι ιι

Λ: lΞ.νι:ι.

ζωγραφική:

Ε: ΤΙ Οέλι:ις να μάθεις:

Ε: Νι: Υ,φΙ}'ΩΓ

Sell hll

TIl

Α: Ναι.

bu

ιJa "ιιιι.

.. Ι11Ι (ιιΙΙι νίΙΓ?

Α: Στις μάγισσες.

Ε: ΤΙ θέλεις να μου πεις για αυτήν τη ζωγραφιά:
Λ:
Ε: Άλλο η υπάρχει εδ<ί);
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ΙΞ: Νι.: Y~II'])'OI'IHI

c..ILII

Α: Σπϊτι. πύργος. και αυηΊ είναι

Ι1ΙIΙΊJlΙ?

ΙΞ: Λι:;ιl,;ι SΙ;Β

ιlίi$ίinίiyonJιlll

11(.;

1)0

n.;~ll1ί

Ε: Τι κάνει εδώ

Ε: Hί~~y ;IΩI:ιιln,ιι;' ίι;ίll ιnί ι;ί:ιι/ίI1 ~~Il

Ε: Τι οι.:ι::φτόσουν όταν έκανες αυτό άραγε:
Λ:ΤΙποτα.

iSICllill?

Ε: ΊΌ έκανες για να εξl1ΎιΊσεις "άτι:

ι\: Ktιl~.
Ε: Κίιηl-: ;1Ι11;11111;Ιι.:

isIl-:llirt

Α: Ναι.

"ιιΙI.:)'ί?

Ε: ΤΙ ήΘελες \'0. εξllΊιΊσεlς:

ι\: l';lιIII:tr;I.

;II11;11111:lk

Α: Τον πύργο.

ί~'αlίrι kιιΙι:Ιι:I·II-::ιΙ:ιι..:ιιι'!

Ε: Σε ποιον ιΊΟελες να εξηγήσεις τον πύργο:

Λ: IIIΗlη. l,ίlιηι:ι:ι:.
Ι:,: Β;ι" 1,,,ι..:llllη.I1(1 1'ι:slnίllιJι: IlΙ:Ι~Γ

ι\: ~τις μfιγισσες.

\';Ir'!

Λ: ί'.ίίΓ~I·:I.

Ε: Τ11ΊΘελες να πεις σχετιι.:ι'.ι με τους πύργους:

Ε: Νι: )':φΙΥΙΙΙ'lllΙ :ιiίl,Ι:I':1 hιιιιl:ι'.'

Α: Ι-Ιμμμ. aivln1fL.

Λ: Εkll1ι:k ),ίΥΟI·.

Ε: Για δες. τι έκανες σε αυηΊ\':

1::

'.

'1 μάγισσα:

Λ: ΠροοπαΘι:ί να τρομάζει.

1111 I\'Sllli?

111111.

Ε: N~ :lΙ1l:lllη:lι.:

Ι:: Νι-:

μάγισσα

Α: Ναι.

,ilcl"kt.'ll?

Λ:ΙJί$Ι:)Ι,

Λ:

'l

Ε: Υπάρχει και εδώ μάγισσα:

Λ: Kl1l'kl1LlLYoι',

Sι:ιι

Λ:Τ'lν"αμ'1λο ;τάρδαλ 'l.

ι'ι:sιηί lζί:ΙΙ;I'κι:n 11ι:IΙ:Γ tlίί~ίil1iiyortIII11'!

1'11

ι\: S:I~:.

Ε: Τι κάνει

Ε: Bί~ι:)' lηί :ΙI1I:lllη:ιι.: islcιJil1?

Α: Τρώει ψωμί.

Λ:Ε\'ι:ι.

Ε: Τι σκεφτόσουν όταν έκανες αυτό:

IΞ;Νι:'!

Α: ΊΌ ι,ιο.λλί.

11

καμηλοπάρδαλη εδισ:

Ε: ΠροσπάΘησες να πεις κάτι:

Λ: ΒίΙιηι:ι:ι:Ιι:ι·ί.

Α: Ναι.
<,'ΟΙ:ΙI"

Ι

ι\: 11\ι:ι.:

s:tgIll:Ik.
sizin ίlιι:gίl1ί:ι. ιηί

Ε: OkIlltlίI

ι\: II1ι:gίrηίΖ

Ε:

)'ok.

Ε: Τι:

ν:ΙΓ'!

ΚΟ)'ΙΙΙ11:1IΙlllΙ:Ι; ν:lΓ(11 ΟllΙ:ΙI"Ι ι.;(jrι: :ΙlΙll;ιl·.

Παιδί22

rΊ.:sίιη ι.;ί:ιιηι:Κ 11ιJ~tιrl:r ~ίιlί)'uι' ιιιιι'.'

Okoltl:l

Λ: (ίiύίyol·.

Ε: Τι σου αρέσει να κάνεις στο νηπlαγυJγείo:

Ε: Εn ι.;οι.: lι;lπ~ί Z;Illl,LllllIrιJίI Γι:~ίlη ι.;ί:ι;ιηι:Υί sι:νι:rsίl1"!

Α: Να αρμέγω τφ' αγελάδα.

ι\: S:.ι:IιIJU,ι.

Ε: Έχετε αγελάδα στο σχολείο:

Ε: Νι: :Ι:ΙΠ1;ιn is'CIJl~ZSill'!

Λ: Δεν έχουμε αγελάδα. Είχαμε αρνιά αλλά τους πέταξαν στα σκουπίδια.

ι\:

Oktllll

12:

){ι:sίιη ςί:Ι;Ι:I'kι:n 11i$~)'IΙ:I'

Ε: Σου αρέσει να κάνεις ζωγραφικιι στο σχολείο:

t,!ι:Ιίl'kι:n ίSΙΙ:ll1ι:lη.

Λ: Μου αρέσει.

iign::ni)'or IlllIStll1'!

Λ: (}Υn'::l1ί)ΙΟllllη.

Ε: Πότε σου αρέσει να κάνεις ζωγραφlκιι:

Ε:Νι:'!

Α: Στις ~.O().

Λ: ()gl\:ni)'f1l1I1ll )':φιη:ι lil. iiιiίrηι:ι:k.I,ίιΙι: ins:ιn. 11itlI.: :ιίίl·ι:I·,I.I,ίιlι: ίηι:κ

Ε: Πότε δεν θέλεις:

Ε: Y~l1ί ~~ΥIι:r ugl't.:l1lηι:k ίsιι:r Inί~ίll'!

Α: Όταν έρχομαι στο σχολείο.

Ι\:lstι:ι·ίΙll.

Ε: Μαθαίνεις κάτι όταν ζωγραφίζεις:

IΞ:Νι:!;i1,ί'!

Λ: ΜαΘαίνω.
Ε: Τι:

ι\: Κ:ΙΓ!:ΙΙ'!

Ε: Βιι Οgl'Ι:11ιlίkΙΙ::I'iI1

S:Lll:t

Α: Μαθαίνω να κάνω τον ελέφαντα. την αράχνη. και τον άνθρωπο, και την

Y:II'ιJl1llΙ:1 olΙΙΥΟΙ'lηιι'!

καμηλοπάρδαλη. και την αγελάδα.

Λ: ΟΙΙIlΙΙΥΟΓ.
Ε: Ι:;i:ιιΙίgίn rι:sίrιιlι:r'ί 11Ι: Υ:φlη:ιΙ;.
ι\: Βυ Γι.:Sίlηlι::l·i )'ίllΙ:

Ε: Θέλεις να μάΘεις κάη καινουργιο:

isIcrsin'!

Α: Θέλω,

110Y:lIllnk.

Ε: Βι:ηίlnΙι: Γι.:sιηίl1 ΙΙίιkkιιιιJ:Ί ΙωIIΙΙ$ΙΙΓ

Ε: Όπως:

InHSlll1'!

Λ: Kol\ιι~ιιηllll, bllrιI;t ";ΙΓ~:Ι ν:ΙΓ,

Α: Τον αετό.

Ε: Νι: Υ;φIΥΟI,

Ε: Σε βοηθάνε αυτά που μαθαίνεις:

Λ: Βιιιτl;ι

Λ: Δεν με βοηΘάνε.

12:

bll K;ΙI'~ίll)ΙΙΓιJ:ι'!
solItc;m :ιrιyoΓ.

Ε: Τι Θέλεις να κάνεις ης ζωγραφιές που έκανες;

Νι: Υ;φίlΙ:;Ιι.: SΟIΙIΙ:<ΙJ1,Ι'!

Α: Να ης χρωματίσω ξανά.

Λ: Υιιωc:ι.k.
Ε:

SCI1

bιl ΓCSllli ι.;ί:ι;crkι:ιι :ιkIΙllιIίΙ

Λ: V,ΙΓιΙl

Λ:

UCI1

Ε: Νι:

;ι!;ΙΥllll ιlcdίrη

,Iltll,\k

islcιJin

IlcJcr

Ε: Θέλεις να μου μιλήσεις )'ια τη ζωγραφιά σου:

ν;.ιΓιΙι'!

Α: Θέλω. εδώ είναι ο αετός.

;.11. Υ:φ,IΙl1,ιιΙllη.

Y:IJl:lYIlll bi

Ε: Bi~cy 11lί ίInliIIInίIk

Ί
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Α: Τα αινiγματα.

Ε: ι\rι:ιοkιιΙιιl1ιJ:ιι:ι, ι;οι.: 11Ι: Υ:φιη:ιι.: IH1~ΙΙI1,1 ~ίιlί)'ol''!

istcdin bizr.: burιJa'!
kClltlilllC. <ιlφ ~HΙίίΓι:yίιη bijI-c, ;ιlιη:lι!ιlη

Ε: Τι κάνει αυτός ο αετός εδώ;
kοrkΙΙΥΟl1ln1.

Λ: ΚΟIίι hί~Ι::Υ.

Α: Θα το KaranIεi.
Ε: ΤΙ είχες στο μυαλό σου όταν έκανες αυτό;

Ε: Νι:ιΙίΓ () "ίiιίl ~ι::y'!
Λ:

K:Isllh;Iy,t

~ίιιίι.: ωί ΟΓι1;ι ~ίJιiiyunlm oyunc:ιk),trl biιJI.:

iIls;Lnl;In korkLIluyor SOllrJ bnylr.: ~~ήy~

bi bulιJllk ι;οκ

ιIίinιJίirίlyoΓ νι:: Ι·ΙΓI;ΙΙΙΥΟΓ.

kol·ku!ιlcιl.

Α: Είχα να κάνω έναν άλογο αλλά δεν μπόρεσα.

Ε: Προσπάθιισες να μας δείξεις κάτι:
Λ: Είπα να το πάρω στον εαυτό μου, να το πάω σε εμάς. δεν το mlpα φοβάμαι.

Ε: I{csiillιle nclι.::r ν:ΙΓ'!

Λ: ΗΙ11lη,

Α: Ψάχνει σκουλlll(1 εδώ.
Ε: ΤΙ θα κάνει το σκουλ11κl:

k~nιJinc'!

scn

bi 1:11"<1[" kCl1dirni

Υ:φιιιη,

Ε: ΤΙ ήθελες να πάρεις στον εαυτό σου;

:lIlncmi, spiIi.

Ε: 13ΙIΓιΙ,ι 1lΙ:: ι.;ί:Ι;J1ΙC)ΙΙ: Ι;ίιΙΙ$ΙΙΠ'!

Α: Κάη κακό.

Λ: 13ΙΙΓι!;Ι, InΙΓιΙ;}

Ε: Τι είναι αυτό το κακό;

Ε: Νι:ιΙι.:η

istCI'dirn
!JOY;LlllHdIIl'!

!)tII'ίISlIlL I)ΟΥ,ιlη'ΙΥI :1Ι11;Ι hUYlIIll;lιIllll.

Α: Όταν πάμε στην πόλη βλέπω κάη τρομακηκά παιχνίδια. τρομάζει τους ανθρώπους

ι\: !3;ιk Ι)ί ιJc hίJylI.: Υ'φlιι;ιι..: iSICιJilll
Ε: Bi~cy

Λ: ιil

n1i

sLIralll\1

Υ:..ιρ;ιlη;Ιι!II11.

;ΙI\I;Ι\l11<lk ίSΙι:dill sι:n οgrΙ:Ιιηcnίl1C

burdiI'!

Ε: Τι έκανες στη ζωγραφιά;
Α: Χμμμ. έκανα τον εαυτό μου σε μια πλευρά, την μαμά μου. το σπίη.

hI.

Ε: Τι προσπάθησες να κάνε1ς εδώ;

Ε:Νι:'!
Λ: Ark:IιJ,I~JalΊltll;I

μετά το γυρνάς και το πετάς.

iSICI'dil, 1)11 Ukllllll\ !JiIlllCSiIli, ι.:νι:

Hiύι:lίlll.

Α: Εδώ. εδώ ιΙθελα να βάφω αυτά αλλά δεν μπόρεσα.

Ε: I3ΙlllιLll ίι;ίπ ιηί t;ίΖι1i11 SΙ::ΙΙΙJΙΙ rι:sιηί'!

Ε: Γιατί δεν μπόρεσες;

Λ:I-IIΙιι.

Α: Επίσης ήθελα να κάνω έτσι το πρόσωπό του, δεν μπόρεσα.

Λ:

I1C ι;ίzιJίn'!
ΟΙΙΓιΙίι. blll1lI ,Ul11C11lΙO::

Ε: Προσπάθιισες να πεις κάτι στιιν κυρία σου;

Ε: ΒΙΙΓι!;:Ι

HulίirIllck

istcdim 1IIn<.l gΟtίίrcιnι:Uίln.

Ε: Νι:ιJcl1 !;ΗιϋΓι::ιηι:ΙΙίl1'!
Λ: ζ:ίιnkίί :IΠI1Ι:I11. tigrΙ::ΙΠ1ι:lιίlι ίΖίιι
E:S~n bωιJ;llιι: ίll\!;ΙΙΙll,ιk ίsωιlίl1'!

Α: Ναι.
Ε:ΤI;

"cmliyor dι:di.

Α: Θέλαμε να σχολάσουμε με τους φίλους μου, να πάνε στα σπίτια μας.
Ε: Για αυτό την έκανες;
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Λ: jsι~ιιtίιη. okιIJHIJ1H j,!ίiΖι.:Ι )';φl11'II\,
Ε: ΒΙΙΓΙΙ;Ι οι.:

Α: Ναι.

Ε: Τι έκανες εδU):

\/ur?

1\: ΒΙΙΙΗΙ ;111)'0111111 1Jί~ι::y )"φl)'Οl1l1η. lίΙ'I,lιl)'οnιlιι St1llfil s,ιkl:ιύlll1l1iι!ι,: I)U ΚIIΊlllZl.

Α: Εδώ. ,',Οελα να την πάω στη μαμά ~JOυ α>J,ά δεν μπόρεσα.

killIvI.: 1\:II~ί. ιιι.:ιηtχ~.

Ε: Γιατί δεν ιιπόρι:σcς:

Ε: Νι:Iι.:I"ΙIΟ$ίίιιίiΥοrJιΗl SΙ;1l

1'11 n,:sll1i

Λ: HιII")'ill1ίi)'II.: )',φl)'οrιιιη l)iιlι.:

Λ: Επειδιι

ι:ί/ι::ι"κι:ιι'!

Il(lYI!.: :1111,1 1\:11';ISII11

)';φ,ιιn;κlιln. ιι];ιι.:

1\:II':ISI111

Λ: Ί-ΙΘελα να κάνω όμορφο το σχολείο μου.

Υ:φ:ιιη:IΙΙlll1. ,ίίrιKiί Y:I]I1IZllIrn.

Ι: Β<ιΚ

1,;tl\:111111,I'11

[\.~srnil}

11:IkkLl1ll;t IIι: sii)'Ιι.:rηι.:k ίSΙΙ:I'sίlι"!

Ε: Τ\ υπr.φχεl εδώ:

Λ: Βί ι.;ν Υ;φl)'ΟI1I111. lJίιlι: Κ,II;Ι,",lllI !,ίi)'lι: 1,ί\}ιΙι: ιιίιιι::ιnίn ι..:ίίllkίί OIHl ~ίin:lηiΙ:Ι;lll.

Λ: l1αιρνω αυτό και κάνω κάτι. το πετάω μετά το κρύβω. και αυτό είναι "όκ..:ινο. "αφΙ

Ε: Νι.:ιIΙ:11 ~ίin;llliι:ι:lι'.'

ροζ.

Λ: Υ;1Ι1Ιlι.

Ε: ΤΙ σκεφτόσουν σταν Ι"ανες αυτό:

E:N<t,,11

Λ: Εδώ ..:άνω έτσΙ. κσι έτσι οΗά δεν μπόρεσα να κάνω το k:εφάλι του. το μl"Ρο "εφάλι

Y;lIlιIl'!

Λ: SokIιI ι:Ιίllί )'ι;ιηι:gίrι

)'ι,:ιιιι:ι.. ίsΙι;I·ΙΙί.

i,ill!': 1.:011kO (:11\1

το\). επειδΙ1Ι1μουν ~ιόνoς μου.

Ε: Sι:rι])ίί'Ι:11Ι: :lnlωιη:lι.: ίSΙι:ιlίlιΙι\II'ι!:I'!

Ε: Για δες. τι Θα Ι10ελες να πεις για ιnΙΤ11ν ΤΙ\ ζωγΡοφlά σου:

Λ: ΚίΓίiι)',lιΙαlίlllΙJιlιι)ιrn;ιι!ι.

Λ: Κι'Ηιω έ\'α σπίη. κω το Κf.φαλl τηςγιαγιάς ιιου επειδ'l δεν Οα την ξαναδω.
Ε: Γιατ; δεν Θα την ξαναδείς:

Ε: Νι: ιΙι:ιlίrι "ίΙ'ί,ι)';ι ιl,ι ιIΙIYlllilιlι"!
Λ: [)ΙΙΥ;lιη,κll.

klII .. kl;lrι

Ι'ΙΙ

k,IJ;ll' I)O)'Ok

ι!ι.:ι!ί.

Λ: Κάηκε.

Ε: Κίlllιlαli'?

Ε: Πώς "άl1".:ε:

Λ: Λrk;ΙΙI;I$I;ιrιln.

Λ: Έβαλε το χέρι τιις μέσα στο φαγιιτό επεlδlΊ 110:.:λε να φάει.

Ε: SΙ;11 11Ι; ιlίi$ίil1ίiyoΓιJΙΙll I'ΙI 1\:~lηί .;ίχι;rkι.:ιι'!

Ε: ΤΙ11Θελες να μας πε,ς εδώ:

Λ: 1'ι.:11ι:ι.:Γι.: hiιJL: tloliIρ ίsιι:ι"ιιίιn Υ:φιη;ι" :ιιπ;ι y;φ:ll11;ιιJlI11

Λ: ΊΌ :.:ίπα

Ε:

Ε: ΤΙ της είπες και δεν σε άκουσε:

)I;tr;Illl,IιllgInI

()1I]iI11

111]

ιlii$ίiηίi)'οlιlιlll"?

Ε:

1311

otll" κυρία u"JJ.iJ.

δεν μ' άκουσε.

Λ: Δεν μπόρεσε να ακούσει. είπε ότι είνω τόσο μεγάλα τα αυτιά του.

Λ: ΒίIΙllίΥοnΙΙIΙ11ιη.

ι

'l ι,ιαμά ιιου. μου εiπε όrι δεν !ι' αφι]\ιεl 11lωρία μου

Ε: Τι προσπάΟησες να πεις εδύ):

1·ι.:~Ιl1ίlιιlι; ΙΙΙ:!Ι:Γ ν;Ι1" ;ΙΙ:;ΙΙ',Ι'! Ληlίlllll,l" ίsιι:ι' Ιl1ί~ίη?

Ε: Ποιος το είπε:

Λ: Λnl:ι!,ιι::ιgιιη. I~Icl"(jjl11 11ΟΥ!Ι; 11ίιlι: 11Ιί)ιlι: 1'(\)'Iι.: {)1~ΙIrι ί~ιι.:Γιlίιιιllii)ιlι: yii]'OSίill ΙΙ]l1;1

Λ: Οι φ;λοl μο\).

Υίί]·ίί)'Ι;ll1ίΥΟΙ·.

Ε: ΤΙ σκεφτόσουν όταν έκανες αυτό:

Ε: I1I11'ιl,1 ΠΙ: ,ίΖlηΙ:ΥΙ: ι;1ι11$ΙΙΠ'!

Λ: ·Ηθελα να κάνω παράθυρο κω ντουλάπα αλλά δεν μπόρεσα.

Λ: (ίίίι.: "ιΨIΥI.

Ε: Σκεφτόσουν όη δεν μπόρεσες να τα ..:άνεις:

Ε: Βιlι;ί"ι1ίgίllllΙ:lllιrιl:ι'!

Λ: Δεν ξέρω.

Λ: Βιιιι nι.:πίιn

h<lhilIl1in

Ε: Νι: Υ:φIΥΙΙΓ ο

Ε: 1'\ έι.:ανες σε

";ιηίl!l.

Λ: ()I1ΙΙ

iSIi)iOl'

Ε: Τι προσπάθησες να κάνεις εδώ:

k,ln;ΙI11ί1!"1Ι1;Ι'!

!!ίilίinncsi]li ί~ιί)ι(}] ..

L:\'iI1L:

άραγε: Θέλεις να ~Ioυ εξηγήσεις:

δ~Ύ μπορεί να περπατΙισε\.

Λ: Η,Ι!):lllll:ιlη'ΩΓ.

Ε: Νι: ,1111:ΗIΙΙ,Ι"

U1JT1l"

Λ: Θα σου πω. Θα 'IΘελα να είναι έτσι. κω έτσι να είναι κω να περπατιισε\ έτσι αλλά

oΓιl:.ι'!

k;1I1;11

Α: Τον ουράνιο τόξο.

Ε: Λι::ιl';ιlιι:dι:lι ι:νίrιι: !;ίιιnι:ι.: ί~\ί)'ol''!

Ε: 1'\ έχεις κάνει εδώ:

Λ: ΟΥ]"_

Α: Αυτό είνω ο αετός του πατέρα μου.

ι.:.: Sι:n hl] rι:sιηί \·ίΖι:I·kι.:11 ΙΚ' tlii$ίil1ii)'nrιllll1'!
Λ:

I-Ilnl11I11.

Ε:

B,111;ll\ln

Λ:

111111.

Ε:

1'\ κάνει Εκεί ο αετός

Α: Ψάχνε\ τον πατέρα μου.

"ιψlω$Ι:Υ

n1i

;lΙ1l:llΙη;lι.:

Ε: Τ, θέλει να πει στον πατέρα σου:

iSIiyor'!

Α: Θέλει να τον πάει στο σπίη του.
Ε: Γιατί άραγε Θέλ.ει να πάει στο σπίn του:

!Ξ:Νι:'!
Λ: ΟII,Ι!)ί!)ιίίΙ.: !1ί ίi]iiιnι:ι.:k

Α: Έτσι.

bH]rn;IslllI istiyor.

Ε: ΤΙ σ"'to:φτόσουν όταν έκανες αυτό:
Α: χ~ψll ..
Ε: Ο Λετός npooπaOei να πει κάη:
c.:οι:ι]k2~

Ι: ΛIl<lΩkΙΙIΙlΙ1ύ:.ι ι:η ~~(JI.:

11t;

Υ,φll1,l" ΙΙΟ$ΙΙ/):Ι !:!ίιlίΥοΓΊ

Α: Ναι.
Ε:1'ι:
Α: Θέλει να τον βρε\ ένα μεγάλο αράχνη.

Λ: Ι{ι:sίlιι Y:ιplll:tk.
Ι: Ι~ι:sίlιι Υiφ:ll'kι:n bί$Ι:Υ ϊigrι;niyor l11ωωη'!

Λ: ΟΥn::nιnίΥΟΠlΙl1.
Ε: Εη ςοι.: Ι1Ι:
Λ:

rι:sίlιι Υ:φΙΗ;ΙΥΙ sι:γι:rsίr1

z"r11;U1

Γιαιδί23

'!
Ε: Τ, σου αρέσε\ να κάνεις στο νηπιαγωγείο:

1211 \:uk ... B,Izcn.

!.Ξ: Νι; Z:Hη::ιr1

Α: Να κάνω ζωγραφ\κll.

iSICII1CZSin'!

Ε: ΜαΘαίνεις κάη όταν ζωγραφiζεις:

Λ: Υ:ιπl1.

12: (izdigir11'csiI1lIcl'i 11C y;φlll;ιk

ίsιcι;.;ίπ'!

Α: Δεν μαθαίνω.

Λ: Uι:π οηΙίΙΙ1 ;ιsaι:;ιgllll.

Ε: Πότε σου αρέσει να κάνε\ς ζωγραφική:

Ε: ΝΙ:ΓΙ:ΥΙ:

Α: ΓΙ ιο πολύ .... Μερ\κές φορές.

Λ:
Ε:

,L'iJcaksln'!

Kiri;Iya "crι;ccgill1 ;ISSII1.
RcsillllC <tI<lkίIII ycni $cylcr οgrι:ηll1ck

Λ: Ηι

Ε: Πότε δεν θέλεις;
ίsιι:r

IlliSill'!

Α: Εγώ θα ης κολλιίσω.

Ε:Νι.:'!

Ε: Που θα ης κολλήσεις:

Λ:Η:ΙΥν,lη:ιΙ Ι>:ΙΙ1ι;ι:sί.

Ε: SCI1!'ΙΙ rι:srninιlc

11L' ςί;ι.ιlίη

:ml;ιtm,tk ίsιι:r

Λ: Πί sίίli.I$Ι:Υ ι;ίΖιlilη. kι:Jι:Iχ:kΙι:r
Ε: Νι: y:ιplyor

II'isin'l

\tizdi]ll.l)lIllII

ςίΖιliιn.

hu kc!ι:bι.:Η.:r !'Ι]Γιl"'!

Ε: Βί$Ι:Υ

l11i

Α: Θα τις διίJσω στην κυρία για να κολλι'lσε1.
Ε: Θέλεις να μάΘεις κάη καινούργιο για Τ'l ζωγραφικ'ί;
Α: Ναι.

Ε:Τ';

Λ: υςΙIΥΟΓΙ<ΙΓ.

Λ:

Α: Αύριο.
Ε: Τ, θέλεις να κάνε\ς ης ζωγραφιές που έκανες:

111.

ίιηIίIΙιηίιk

isIiYOrl<lf bizc

:ιι:;ιh;ι'!

Α: Ζωολογικό κήπο.
Ε: Τ, έκανες εδώ: Θέλεις να μου πεις:

1-11111.

Α: Έκανα πολλά, έκανα πεταλούδες. έκανα σύwεφο.

IΞ:Νι:'!
Λ: ΒaΠίιal1li11l11ίΙιlΙΙ;IΓ.

Ε: Τι κάνουν εδώ 0\ πεταλούδες:

Ε: Sι:ιι

Α: Πετάνε.

bu

rι:slni ςίΖCΓkι:n nι.:lcr ιlίl~ίII1ίiyoΓιlυl1'!

Λ:

I3Cl1

IΗιlυl. ι:ν, ~ίlIK.·~ ιlίί~ϋnίiyoΓιlυll1.

1::

BΙIΓιl;ι Ι1Ι: ~ίzlηι:yι: ς;ιΙψιrι'!

Ε: Μήπως προσπαθούννα ~ιας που κάτι:
Α: Ναι.

Λ: ΒΙΙΓ:ΙΙ;Iι'ιΙ;ι s;ιιlι:ι:ι; kι;!ι.:bι.:k νίιr.

Ε: Τι:

ι.:Ξ: Bί~ι:y 11lί ίΗ11:ΙΙIΙΙ'ΙΥ;Ι <,:ίl.II~ιlη sι:n Ι)ιl l\.:s~lnlL: 11ί".ι:'?

Α: Δεν μου το είπαν.

Λ: ΗίΙΥΙΓ.

Ε: ΤΙ σκεφτόσουν όταν το έκανες;

Ε: Βιι rι:sιηίllιlc 11Ι;ΙΙ:Γ νίΙΓ ίInli.l.tll1ak
Λ: Πιl rι:srlli bΙ:11

,scnoII;t 1)ίrΙίkιι;

is1cr IJlisin'l

Υ;φιιιη.

Α: Εγώ σκεφτόμουντο σύWΕφo, το σπίη. τον ιίλΙ0.
Ε: Τι προσπάθιισεςνα κάνεις εδώ;
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Ε: Νι.: :1Ι11:.ιtm:lk ί:-.ιι.:ιJίllίl. ~ί:ι l1ιιτιJ<ι ~ι.:ΙH)IΙ:Ι'!

Α: Εδώ υπάρχουν μό\'Ο πεταλούδες.

Λ: ΛnI:.ιlnlilk ί~ιι.:ύίk ... Ilί, hί~ι.:γ.

Ε: ΠροσπάΟ'lσες \'(1 μας δείξεις κάτι με avτ1l" rη ζωΥραφlά:

Ε:

Α:Οχι.

'ι: ιJH~HllH)'ClrιlΙII1ΙΙΙ ~ί:ι I'ΙΙllιl ςίιι:rkι:ιι'!

Λ: Yιlιll:ι. ~HΙlΙ:~.

1::

Ε: θέλεις να μου πεις τι έκανες σε

I,;i''L"k.

Νι: )';ιΡι)'οτ ΙιΙI ,ί,~ι.:klι.:r Ιιιιτα:.ι'!

Λ: Ι Ιίίί, ..

Α: Την έκανα μαζϊ ιιε

H:III;lr ~ι.:llηί~.

Α: l1ροσπαΟίισαμε.....

Λ: Λrkilι"I~"lrllηι llίi~Ill\ίi)'(JιιlHJη.

Ε: Τι σκεφτόσασταν όταν

Ε: Bί~ι.:)'l1\ί ;11\1:lllη:ιΙ;: ίsιι.:ΙΙίrl :-.ι.:ιι'!

Α: Το αστέρι.

Λ:Ι:n:ι.

Ε: ΤΙ ..:ά\'ουν εδώ τα λουλούδια:

IΞ:Νι''!

Α: Τιποτα

Λ: ΚΙΙI"lI;IΓ ~ι.:lί)'I1IΙIΙ· ΙιίΙ)'Iι.:
Ι:: n;ιι;:

)':1"1111;11";1 ωιJι.: ι:ιίιιι:.$ ,'ιk:ιrkι.:ιι ~1ι';1" 0IH)'or.

ro

κά\'ατε:

ι'ιλιο. το λουλοΟΟι.

Εχει έρΟει IJ ά\'Οlξη,

Λ: ~KεψτόΙΙOHν τους φίλους μου.

11ii)'II; "lνIΓΙ'I" ~ι:)'Iι:I' \':11'. sOIH,Il,i I;ΙIIΙ: ιlι: l,ιί)'Iι: \,;Ir.

Ε: Ί-IΟελες να πεις r.:άn:

ΙΞ: Βιιl'ΙI:IIlΙ: ,ίιιιιι:)'ι' ,:ιII~IIIl'!
Λ: κι:Iι:I)Ι;ι;: νι.: lιοι:lll;II,;1

..

rov

Tt..oTCl,

Ε: Εσύ τι σκεφτόσουν όταν το έ..:ανες:

n.:slHilIιlΙO οι: ,ίιιιιι:)'ι: ,:III~ΙIII'!

1';Ik;lllI11 1'11

τ'1 ζωγραφιά:

Ε: ΤΙ ίtpΟσϊtαΟιισατε να μας πείτε:

Ι:: Sι:1\ 11ι.:Iι.:τ ιlϋ~ίillίi)'ιlrιlΙΙll ι,ιι τι.:~IHί ,'ίιι:rkι:ιl!

Λ: Βιι rι'~ίlllιJι:

uur11"

rov ~ενόλ.

Λ: Ναι,

Ε: Τι:

:lg;I(I,

Ε: Νι: )':φl)'οτ Ι'ΙΙ kι'Iι:I,ι:klι'r Ι'ΙII'ύil,Ι

Α: 'EpxovrαI οι λύκοι έτσι ..:οvrά και όταν βγαίνει ο ιιλιος ..:άνει ζέστlι,

Λ: ~ίlηιlί ,i~'cklcrill hίIll;LΓlllI ),ίγιll'l:ιτ,

Ε: Για δες τι ίφοσπαΟιlσες να κάνεις σε ωιrι'ιν

Ε: Λαl,:ι sι:lι1Jί"ί Ιlί~ι:γ ιιιί

Α: Υπάρχουν σπr.ιροι;ιδll πράγματα σε αυΓll,Ι εδω. μετά υπάΡΖεl και κάτι τέτοιο.

:tllI;Ittn:Ik ίsιι:ιlίlll''ΙΙ1 1\:~ίlllIι:'!

Λ:Ι-Ι;ι)'ιτ,

Ε: ΤΙ ΠΡOσϊtά0'lσες να ),:άνεις εδώ:

Ε: Ηιι rι:silnιlι: 11CIΙOI' ν:ιΓ'! ΛηΙ;lιιη:ι!;: ί~Iι:I'lnί~ίlι?

Λ: l1εταλο\Jδα κυl το δέντρο του Αι Βασίλl1'

Λ: !3ιιτιl:ι i)liίΙl1ι:ι:klι:r ν:II'I,ίJι:

sirH':IIl

ν:ιι', Βι:11 l'ιIIlll

,iICI'kcI1 scni

ιJii~iil1ίi)'OrlJILI11 ,",ίιlι:

Tll

ζωγραφιά:

Ε: Τι ..:άνουν εδώ οι πεrαλούδες:

Λ: Τρώνε το μέλι από τα λουλούδια.

ΥllιJι:ι.Ι:ιll.k:φΙI;ΙΓιl>ίιlι:ι.:~klι:l·ί.

ΙΞ: Νι:ΙΙι:ηΗ)'Ιι: $ι.:)'Iι;τιlίi~ίil1ίί)'oτιJΙIΙ1'!

Ε: ~'Iι'lπως ιιθελες να μας πεις κάτι μα uvτ1l" τη ζωγραφιά:

Λ: Y:ιpmiIk ί,ίη.

Α: Οχι.

1::

Ε: ΤΙ έκανες εδω: Θελεις \'α μου πεις:

Υ:φιιπιηι'!

Λ: Υ:φωllίlι!lιn.

Λ: Εδω υπαΡ"ιουν αράΖνες και ένα σκίουρος. Οταντο

Ε: Νι:ΙΙι.:ιl'!

αστέρια. τις πόρτες και τους γαιδάΡOUς.

Λ: (Onkίl οηl:IΓιllίllnίΥΟΠlΙlΙ.

(.;:

Sι:n Ι)ίιι: Ι,ί:>ι.:Υ ιnί

ίsΙι.:ΙΙίlJ l,ιl rι:Sill1Ic'!

Λ; Για να τα ..:άνω,

Ε: Τα έκανες:

Ε: l3ιι rcsilnιJc nι.:lι.:τν:ιτ'!

Λ: Δεν ~Iπόρεσα.

Λ: Λίlι.: ν:ιτ.

Ε: Γιατί:

Ε: Νι: Υ:φΙΥnτ Ιιιι :ιίΙι.: Iιιlrιl:ι'!

Α: Γιατί δεν τους ξέρω.

Y;aglnllr )':.ΙΥιγοτ SOllrJ

ωρ ιι)";ιιη;ιγ:ι

,lklynrl;lr.

Ε: ΓΙροσπάΟ'lσεςνα μας εξηγήσεις κάη με αυτήν τη ζωγραφιά:

~υΠΓίI hirIikII.: ι:\' )':φιnil)';1

!:!iιJίyoτΙ:ιτ. 'ι':ιΥΙllΙΙΤ )':ΙΥ:ιrkι:n ς:ιιηιιιύ:.ι ο)'ι\υ)'οτl;ιτ SllIlΓ:I υΥυΥΟΤ!,ΙΤ s:IhίIh ι;ι

ok\II:I

Α: Όχι.

~iιJίyoΤI:IΓ.

Ε: Τι έκανες σε aιml" -nl ζωγραφιά:

Ε:

Λ: Υπάρχει μια οικογέ\τια.

SCllllL: ιJίί$ϋlιίίΥοrιJιln hu Γι:~lηί ~·ίιι.:τ"ι.:ιl'!

Λ; ΒιιΙιιι.

1:: Scll
Λ:

ins:In. :ιγ:ιΗ;I!,. νι: k:arι:klίl.

Ε: Τι ι.;άνει αυτή

hirilι.:rinc l,ί$Ι:Υ ίΙΙιl:ιιlη:ιΙ;: ί~~ίll ιnί ~'ίιί)'oΓMlll?

'l

οικογένεια εΟΟ):

Λ: Βρέχει ι.;αι μετά βγαίνουν για να παίξουν ποδόσφαιρο. μεrά πάνε να κάνουν ένα

σπίτι μαζί. Παίζουν στις λάσπες όταν βρέχει μετά κοιμούνται και το πρωί ΠIΗαί\!Ουν

1-11111.

Ε: Y:IΓιllll1Ι:1
Λ:

σκεφτομουνεσενα και τα

Ε: Γιατί σκεφτόσουναυτά:

:II1I<1I1I1:.1k

Λ: Η:ΙΥΙΤ.

Λ:

(KCl\'(.t

nllIynr

ιηιl :11l1:ιιln:lιlιl;ι'!

στο σχολείο,
Ε: ΤΙ σ..:εφτόσουνόταν έι.;ανες αυτό:

Hilylr.

Α: Το σύννεφο. τον άνθρωπο. ro παπούrσι και τIl" καρέκλα.
Ε: Ζωγραφίζειςγια να δείξεις κάτι σε κάποιον:
,'οcιlk24
Ε: ΛI1ίlOkιιlιιnιJ.. ι.:lll.;nk

rlt:

Υ;φlη:ιΙ;:

110$01\:1

~ίιIίyυτΌ'

Α: Ναι,

Ε: Σε βοιlΘάει:

Λ: ΟΥιιn lIΥn:lΙll:ιk.
Ε: 1{ι;sίrl1 \'ϊΖιnΙ:Υί sι:νίΥOl' ιnιl,";ΙΙΙI"!

Λ:Όχι.

Λ: Ενι:ι.
Ε: Ι{ι.:sίιn ι.rίz.ιηι:yί 11Ι: :ι.;ιrη:11l

Λ:

O)'Ul1

Ε;

'ι:

l1αιδί24

isIcr!iill'!

uYlliIιJIkI:In !iΟllr:ι.

z.lmiIn ίsιι:ιηCΖsίιl'!

Ε: ΤΙ σου αρέσει να ..:άνεις στο νηπιαγωγείο;

Α: Να παίξω.

Λ: O)'U1l ΟΥn:lm;ΙΥ:Ι ~idcrkcn.

Ε: Σου αρέσει να ..:άνε1ς ζωγραφικιι;

Ε: Η.ι:sίιn ι;ίΖι.:rkcn

Α:Νω,

Α

bi$cy jjyrcniyor InuslIn'!

Ε: Πότε θέλεις να. κάνεις ζωγραφική:

E"ct.

ε: Νι:'!

Α: Μετά το παιχνίδι,

Α.

Ε: Πότε δεν θέλεις;

Ε

Α: Όταν πάω να παίξω.

Scncc rι:Silll ι;ίΖιπck s:m.. Υ;ιrιlιnιcι οlυΥΟΤ mlI?

ι\: l3ίlπιί)'οιιlιη.

Ε: ΜαΟαίνεις κάτι όταν ζωγραφίζεις:

Ε: (izιJigin n::simlcn: ιιι.: Υ:φιιι:ιΙ;: isIcrsίn'!

Α;Ναι

Λ: (i~'ck y~ιpmak ίsΙι:rίm.

Ε:Τι:

Ε: V:.ιριιgl" ~'i~":CkIcrι: ηι:

Α:

yapacaksln'!

Α ενι.: ~OIOrι:L~cgim.

Ε: l1ιστεύεις ότι σε βοηθάει η ζωγραφocίι:

Ε: ε"ι: Hotίίriίncc ηι: y.ιpacίIksln οηlιιηι.'!

Α: Δεν ξέρω.

Λ: ΟlllίΙΤI:Ι ΟΥnUΥ:ιc;ιgιm.

Ε: ΤΙ θέλΕις να κάνεις τις ζωγραφιέςπου έκανες:

Ε:

Α: Να κάνω λουλούδι.

RCSiIll h.akklnda Υι.:ηί ~ylι.:τ ogrcnInck isIcr rnisin?

Λ: istcrim.

Ε: Τι θα κάνεις τα λουλούδια αιnά:

Ε:

Α: Θα τα πάω στο oπiτI.

Nc'!

Λ: 13ί1lπίΥΟΝΙlΙ,

Ε: Τ\ θα τα κάνεις στο σπιτι:

Ε:

Α: Θα παίξω μα αυτά.

llCl1iIllIc n.:smil1 Ιι:.ιkkll1d:ι kOl\ll$Ill:.ιk: isIcr IlliSin'!

A:istcrim.

Ε: Θέλεις να μάθεις κάτι ..:αινούργιογια τη ζωγραφικιι:

Ε: Νc "iZ.IllCYC ςίΙΙl$ιlΙl bιιπJ:.ι'!

Λ: Θέλω.

Λ: Βιιlιιι Υ:φιn:ΙΥ;Ι ρΙl$ιlιιι.

Ε:Τι:

Ε: J)~k,lnclcrVilr'!

Λ: Δεν ξέρω.

Λ: ςί~~ι:I;: νι: HίiI,

Ε: Θέλεις να μου μιλήσεις για τη ζωγραφιά σου;

ε: Νι: y.lplyor bιl ,i\;ck νι: Hίi1?

Λ: Θέλω.

Λ:.

Ε: Τι προσπάθιισεςνα κάνεις εδώ:

95

Ε: Ac;ah~ l,ί1.Ι:: hi~y 111ί ;1Ι11:ιιlη:ΙΥ;1 ι.;:III~lyυΙ·I:ΙΓ'!

Λ: IlΡοσπάθι\σα ν'Ο. κάνω σύV\τφο.

Λ: ΒίΙΙl1ί}'οηlll1.

Ε: Ά).λσ:

Ε:

Α. Λουλούδι κω τριαντάφυλλο.

SCI\ "ιl

n:~ιηί ςί;rι::I·kι.:1\ 1lΙ::IΙ::Γιlίi$ίIllHYOΓιlΙIII"!

Λ: Εν Υ;φιη:ι}'ι.

Ε: Τι κά\'Ουν το λουλοωι κω το τριαντάφυλλο:

ιΞ: ΒίΩI1ι.: hi~}' IΒί :ιιιΙ:ιιlη:I}':1 ι.;;III$1ΙΙ1 ~ι.:π I)υιιl,,'!

Λ:

Λ: Η;ΙΥΙΓ.

Ε: Μήπως προσπαθούν \'0. μας πουν κάτι:

Ε: Βιι Γι::~lηίll

"οηΙΙ$lη:ιι.:: ί:-ιι::ι' lηί~ίl1'! Νι::Jι::I' ~·j;rllill'!

Il:lkklllll:1

Λ: Δενξέρω.

Λ.ΙΞν.ι.;ίι.;ι::k.

Ε: Τι σκεφτόσου" οταν έκανες avtO:

Ι:: BυΓιl;Ι πι.: ςί;rllκγι:: ι.;:III$ΙΙΙΙ"!

Α: Να κω'ω σπίτι.

Λ: BΙIIlΙ~Γ :11·k;tιIa$I:lrIIl1.

Ε: llροσπάΟllσες \'α δείξεις κάτι σε t\άποιον:

Ι:: Νι:: }':φIΥΟΓ IlrιJ:I :II'k;IιI;I$I:IIΊII'!

Λ: Οχ,

Λ: Βι::ιιί l)ι,:klί}'οrΙ:lr.

Γ:: Θέλεις να ,ιου μιλιισεις για αυτιΊν ΤΙ\ ζωγΡο.ψια.

Ι:~ NΙ::Γιlι:::-ίl1 ~ι::II'.'

Α: ~nitI. λΟIJλούδι.

Λ: !Ξ,·ιιι; ~i},iI1i}'Onlln.

Ε: ΤΙ προσπάΟιισες να κι'ι"εις εδιίJ:

Ε: StllIΓoI ιιι:: }'iιΙ>,ΙΙ::Ι~S1l1l/'!

Λ: Λυτοί

Λ: Ο)'Il<lΥ:IΙ:ilgα.

Ε: Τι κάνουν Ε"'Ί::ί ΟΙ φίλοι σου:

Ι::

Λ: Εμένα πι:ρψένουν.

n:~IIli ι:ί1.Ι::IΙΙ::11 ηι::Ιι::I' ιlίί$iίlιίίΥΙIΓΙlιιlι'!

SCI1 t'H

Λ: Εν. !;!HrιΙ::$ ),.φιη.ιk.

Ι:: SΙ:ΙJ
Λ:

l)i;rI.:
H;tyll·.

tivut

οι φίλοι μου.

Ε: ΓΙου ι:ίσω ι:σύ:

l'ί$Ι:)' lηί ,1Ι11:11111,Ιι.::

Α: Ντύνομαι στο σπίτι.

isICtJin'!

Ε: Τι Οα κά\ιετε μετά:

Ε: At'ίIhn Ι'ΙΙ rcsnlillιJc 11ι:IΙ::Γ ";Ι(!

Α: Θα παίξουμε.

Λ: Κι:Iι.:!>ι:k.

Ε: Τι σ .... εφτόσουν όταν έκανες αυτό:

Ε: Νι: Υ;φIΥΟΓ Ι)ΙΙ "ι.:Iι::Ι'ι.:ι.:: Ι'ΙΙΓιl,Ι'?

Α: Να t\άνω σπίτι κω ι'lλιο.

Λ: U~'ιη;ιy;ι ~';III$I)'OΓ,

Ε: I1ΡοσπάΟησες να μας δεiξεις

Ε:

Λ:Οχl .

Al';Iha hi;rt:

l,ί$Ι::}' lηί :1Ι11:lllη:ι}';ι ι.;ΙΙΙI$I}'ΟΓ'?

Λ: Ε\'ι::ι'

Ε: Τι έt\α"ες σε αvrήν

Ε:Νι::'.'

Λ: ΤIl'Ι πεταλούδα.

Λ:

Ε:

Ttl

.. άτι:

ζωγραφιά σου άραγε:

Ε: Τι κά\τι εδώ η πεταλούδα:

SCIl

ιιι::IΙ:Γ ΙΙϋ$ίί11ίίΥnnJΙΙΙ1

I)u

Γι:::-ιηί ι.;ίιι::rkι::ll'!

Λ: IlΡοσπαθε, να πετάξει.

ι\: Ηίς "'ί$Ι::Υ.

Ε: Μίνια-ς ΟέλεI να μας πε1 κάτι:

Ε: UΊ$cy Ιllί ~jjslι::m1ι::k ί:-;ιι::ΙΙί sι.:ιl hIIrιl;t'!

Λ: Ναι.

Λ:

Ε: Τι:

Ha}'lr.

Ε: l3ιι rι::~ιηίn h;ιkklnιla kCJl1H$m;ιk ί~IΙ::Γ
Λ:

B:1h:llll. ;ιηπι::ιη

Illisin'?

Λ:

hiιJl' "ί.lΓιlι::~ίlη.

Ε: Τι σκεφτόσου" όταν έκανες αυτό:

Ε: Νι::

}"lpI}'ol1iunuz ~ίι buιιlil'!
Λ: O}'U11 oynu}'()nI;r.
Ε: SCll 11Ι:: ιJίί$ίίΙlίί}'oΓιlυη hlII1LI ι.;ί1.ι::rkcll'!

Λ: Τίποτα.
Ε: Ί'lθελες να δεϊξεις

.... άτι:

Λ:Όχ l .

Λ: Βί$Ι::Υ.

Ε: Θέλεις να μου μιλί10εις για τη ζωγραφιά σου:

1::

l3ί$Ι::Υ Ιllί ;ll\l;lllll:ιk ί~ιι::ιΙίl\'!

Λ: Ο πατέr.κις μου.

Λ:

HaYIf.

Ε: Τι κάνετε εδώ:

Jl μαμά μου κω ο αδερφός μου.

Ε: Βυ "ίιη'?

Λ: Παίζουμε παιχνϊδl.

Λ: ΛhI:ιll\.

Ε: Τι σκεφτόσουν όταν το έκανες:

Ε: Νι:: )';φIΥΟΓ ;ι,",I;lη ΠΓιl;Ι'!

Λ:

Λ:

Ε: ΠροσπάΟ'lσεςνα εξΙΙΥιισεlςκάτι:

Ε:

B'lklyor.
13:I$k;I kίlηlι:r ,,;Ir'?

Tinora.

Λ:Οιl .

Λ: 13Ι:11.

Ε: Ποιος civat αυτός:

Ε: Νι::

yiIpIyorsun SΙ:11 orιlίΙ'!
Λ: B;lkIYOnll11.
Ε: Ncn::yI.: l)iIkIYorsoo?

Λ: Η αδερφι'1 μου.

Λ: "rkUUU$l.IΓlIH;I.

Ε: Ποιοι είναι οι άλ/οl:

Ε: Νc

Λ:

1'1 (κωτς,

;1111;1\111.1k

istι:ύίl1

scn

Ε: Τι κάνει εκεί

'1

αδερφιi σου:

Α: ΚΟ\ίάζεl.

Ι)ίΖΙ:: Ι>ιιιι!;ι'!

Λ: Εγώ.
Ε: Τι κάνεις εκεί:

HiC;bi$CY.

Α: Κοιτάζω.

Ε: Που "οlτάς:

C:;ocuk25

12:

ABίlUkIIlullιJa ι:η

Λ:

RcsiIll

'ruk

11Ι:: Υ:.φιηaΥI sι::νcrsίl1'!

Α: ΣτOUς φίλους μου.
Ε: Τ\ ήθελες να μας πεις εδώ:

ι.,:ίΖιnΙ:Υί.

Α: Τίποτα.

Ε: Εn ςοι.:: πι:: ZίlmillΊ ςίιιηι::ι.:: ίstι::r.;ίΙ1'!
Λ:
Ε:

I3cn ηc zaman ίsιcrsι::m.
ι:: ;r.....rnan ςίΖmCk istcmc;r_"iin'!

Παιδί25

Λ: Β:.ιΖι::η

j:o;lcmiyorum ba;r.ι::n dc "ίΓί:.ι :ο;ϋΥIΙ::Υίηι:ι::.
Ε: Sι::n n.:sirll ς:ί;r..crkι::n bi$Cy tigrι::niyor mιιsιιn?
Λ: Anncm b:.ιna adIm (1Yrι:ιιί.
ΙΞ: Βυ ι.,·ίΧdίΥίn rcsimlcri 111; yapm;ιk ίsιι::r:o;ίn.
Λ: lΞνc aIlll:\k istiyorulll :1111:.ι "ίή:ι ίχίη ,ΙΙ::ΓπιίΥΟΓ.
12: RcsimlI.: :.ιI:.ιka1I ycni $cylcr i)Υrι::nmι::k ίsιι::r n1isin'!
A:isIcrim.

Ε: Τι σου αρέσει να κάνεις στο νηπιαγωγείο:

l.Ξ:Nc'!

Λ: Η μαμά μου. μου έμαθε το όνομά μου.

Λ: SaιlCCL: ~'i<;ck ίstι::rίιn.

Ε: Τι θέλι:.ις να κάνε\ς ης ζωΥραφlές που έκανες:

Ε:

Α: Θέλω να τις πάρω στο σπίτι αλά εν μ' αφήνει η κυρία.

SadL'CI.: ςίι.;ck mi'!

Λ: Να κάνω ζωγραφική.
Ε: Πότε θέλεις να. ζωγραφίσεις πιο πολύ:

Α: Όποτε το θέλω εΥώ.
Ε: Πότε δεν θέλι:lς:
Α: Μερι .... ές φορές δεν θέλω και μερικές φορές όταν το λέε1 η κυρία.
Ε: Mι.ιOαί\τtζ κάτι όταν ζωγραφίζεις:

Λ: Bajk. bi$ey ιk σΙ" •.

Ε: Θέλεις να μάθεις κάτι καινούργιο για τη ζωγραφική:

ENc'!

Α: Θέλω.

Λ: Βι::bι::k Ιι: ΟIΙΙΓ.
Ε: Βυ rι::sn1ίη
Λ: ΒυΓΙI:1

12:

h:Ikktnu:I "ηΙlιΙ$Π1:ιk
bUI11an ςίχι!ίιη.

Νι::bιιnlUr?

Ε:Τι:
ίsιι::r

IlliSin'!

Nι::lι;r ι.,:ίl.ΙΙίη IJurιla?

Α: Μό"ο λουλούδια.
Ε: Μόνο λουλούδια:

Α: Μπορεί και κάτι άλλο.

Λ: Βι:bι:k, ι.,:ίι.,:ck.

Ε: Τ,;

Ε: Burιla ηι: ν:ΙΓ?

Α: Μπορεί και μωρό.
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Λ:

Bur:il;trda ι;ίςι:Ι.: '-:.1r.

Ε:

Ε: Θέλεις να μου μιλήσεις για αυτήν τη ζωγραφιά σου: ΤΙ έκανες εδώ:

'ι: Y:I(1I)'"r hιl hι:hι..:klι:r 11ΙΙΓι!;Ι'!

Α:

Λ; ΟΥ)Ι: "ι:nι.Jί kι:nιlίlι;rίllΙ: OYIlH)'orl;lr.
Ε: SCIl ,πι n;~llIi \,ί:ιι:rkΙ:11 ΠΙ:IΙ:ΓιJίί~ίίlιίiYIlΓιlΙΙI\'!
Λ. Bί~ι:)' ιlϋ~ϋHlηίi)'orιlιllη. 1$1Ι: hllllιI b;ιn;J

Ε: Λι::111;Ι sι:n

έ",ανα αυτά.

Λ: Μωρό. λουλούδι.

;111111.:111 ίίi;Γι;ιιί.

Ε: ΤΙ υπάρχει εδώ:

hizc hί$Ι:}' ιηί ;ιlll;ΙΙll1ίl!.; ίΜι:ιlίη htl 1"\:~iιπlι:'!

Λ: Και εδώ υπάρχει λουλούδι.

ι\. ΒΙΙ!1ΙΙ Υ:φ:ιιη:.ιιJιgιln ίι;ίη '-:φ:lιtlll1.

Ε: Τι κάνουν αιιrά τα μωρά εδώ:

Ε: Βιl ~'ί\ι:klΙ:Γ ηι:

Α: Παίζουν μόνα τους.

yafH)'Or hurιJ:i?

Λ: Βιι f\i~·cklcl·ιJiI11CIIi)ιt)rI;II·.

Ε: ΤΙ σtl.'"εφrόσουν σταν έtI.'"uνες αι.ιrό:

Ε: Sι:n rιι.: ιJίί$ίίlιίi)'ιJI"ΙΙιlll 11\1 IΊ.:~lηί ι.:iι\:rkΙ:11!

Α: Τίποτα δεν Ο"Ι'ι:φτόμουν. Να αυτό μου το έμαΟε

Λ: Βί$Ι:Υ llii$ίinrnci'ιliIll. ~:Iιlι:ι:ι:

,1..: 1:111\;111

Ι10yίiI.:

OkIII:1

J;ίιlι.:ι.:ι.:i;ίrnί tlίi$ίillίί)'OnιIll

:1111;1

11Ι: 1,lIll;Ιrι ~iJι:α;i;ίlηί l,ίl,ηί)'lΙnLln.
Ι"

Βιl Γι:~lηίII

iI:Ikk\l1ll:I

'1 μαμά.

Ε: f\llιπως 110ελες να ,ιας εζΙlΊιισεις κάτι με αυτιιν τη ζωγραφια:

Λ: Την άφησα ι:πειδη δεν μπόρεσα να τllV ι..ω'α/.

"OI1ιl$ιη:ιI.: ί:-ΙΙ:Γ Inί~ίll!

Λ. BιIl'ιJ:i ~'ί\:ι:klΙ:ΓΙΙίnlΙ:l1ίΥΟΙ'

Ε: ΤΙ ,,6.\'ουν αυΓα τα λουλούδια:

hnrLI:I ιl,ι )'ilgIl1ιIr Y;Ι~I}'OΓ.

Α: Ξε"ουΡό ονται αιιτά.

Ι;.: ΒΙΙΓΙ!;Ι ηι: ,ί;ιιηι:}'ι: ,;ιll.$llιl'!

Ε: ΤΙ σ",εφτόσουν εσύ όταν το έκανες:

Λ: ΒΙΙΓΙΙΙ ιl(i$ίil1ύίiΙ11

Α: Δεν σι..τφτόμου\l κάτι. σ"έφτομαι το πότε Οα. πάω στο μεγάλο το σχολείο

cnlcki

"ιιι:;ιιn;ιη ~'Ι:$ιηι:yί Υ.φ;ι l)ίlίΓ ιηί}'ίΙ11 ύί),ι:.

Ε: Ιlιll\I;lki 111.:"1
Λ:

()

Ι;:

SCIl

(ΔIΗlοnκό) αλλά δεν ξέρω το πότε Οα πάω.

;1l1;ΙIΙΙ. ί~ι: ι;ίΙΙΙ:rΊηί~.

Ε: Θέλεις να μιλιισεις για αυτιιν τη ζωγραφιi~ σου:

ηι:Ιι;ι' ύίi.$ίinίiYΙII·ύΙI11

Λ: ηίί.$ίillίiΓιlίil11

ι',

E&tl

Ε: ΤΙ είναι αυτά:

1);lk.tllI11
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n':Μ11ί ~:iΖι:I·kι.:lι'"

Α: Εδώ ξεκουράζονται τα λουλούδια "αι εδώ

Ι)ΙΙΙΙΙ;ΙΠ }';φ .. l)ίΗΓ ιηί}'ίιη ωll;ι

Ppi:XEI.

Ε: ΤΙ προσπάΘησες να κάνεις εδώ:

y;tJ1I1111.

Λ: Εδώ σκεφTlκά αν μπορώ να "άνω τη μεγάλΙ1 βρύση που είναι στο σπίτι.

Ε: Βιl :ιάωη "ίιη'!
Λ: Ούι:ύι.:.

Ε: ΤΙ είναι αυτό:

Ε: Sι:n l1ίΖι.: hί$ι.:}' ιιιί ;ΙIII;III11:lk ίsιι.:ύίω

Α: Εκείνος είναι ένας άντρας. iT1lyαiVEI

Λ: Ε\·ι:ι.

Ε: Τι σκεφτόσουνόταν έκανες αυτό:

Ε: Νι.:'!

Α: Σκεφτόμουναν θα μπορέσω να κάνω αυτά και τα έκανα.

Λ: l)ίί$ίiηύίίΙ11 bιIl1l:IIl Υ'φιη:ΙΥΙ .ιιη:ι 11:I~ιΙ y.φll~1I1l1 1)ι.:11 άι.: :ιπ1:.ιιηιιύJllΙ.

Ε: Ποιος είναι αυτός ο άντρας:

~: Βιl Γι.::ο.lllίlι 11iIkklllιI.t "OIlΙΙ$ln;ιk ί~Φ.:Γ

Α: Είναι παππούς.

Illisill!

onl

Λ: BυΓιJ;ι ,ίςcklcr ν:.ιΓ.

Ε: ΠροσπάΟησεςνα μας εξl1Υήσεις κάτι:

Ε: Νι.: Υ:.ιΡI)'(Jr l1υ ι;-ίςι.:klι.:r l)υΓιJ:ι'!

Α: Ναι.

δουλειά.

Λ: lJιInliIrbnrιlaιJiIlICl1iyorl;Ir.

Ε:Τι:

Ε: Sι.:11 Ilι.:Ιι.:Γ ιIϋ$ίinίίYI)ΓιΙΙΙIlI)ΙΙIl!;ιη ,ί;ιι:rkι:π"?

Α: Σκεφτικά \'0. κάνω αιιτά αλλά το πώς τα έ"ανα ούτε εγώ το "ατάλαβα.

Λ: 13ι.:11 hΙΙI1I:.ιrι η:I$ΙI y:ιpllgllnI :1Ι1!'ΙΙll:Ιι!lΙll.

Ε: Θέλεις να μου μιλήσεις Ίια αunlV τη ζωγραφιά σου:

Ε: Λι.::ιh:ι bί$ι.:Υ ιηί :ΙΠI'ΙHll:ιk ίstι:ΙΙίn l1iιι.:'!

Λ: Εδώ υπάρχ.ουν λουλούδια.

Λ: Ε\'ι:ι.

Ε: Τι κά\lOυν εδώ τα λουλούδω:

Ε: Νι.:·!

Α: Λυτά ξεκουράζονται εδώ.

Λ:

I3LIr.J)':L ςί'Ι'kΙι.:rίη Υι.:lnι.:kΙΙ:Πllί
hLI I\:~ίlηύι.: ηι.:Ιι.:Γ

Ε: Β:ιΙ.: h:ιk:.ιΙIΙ11

Υ;φωη.

Ε: Τι σκεφτόσουν όταν έκανες αmά:

\;ι(!

Α:

Λ: I3ΙIΓι.Jίιύ:ι hι.:hι.:k.
Ε: Νι.: Υ;φl}'ΟΓ

hu

hι:hι;I.:

Λ: Βιll\l:ι Ιιι.:ρ hίrlίkιι.:

l1i

Ε: Sι.:Ιll1L: ΙΙίί$ίίnίί}'nrιllιπ

hlIr(I.I'!

Λ: Ναι.

~:oι.:ιΙ~IΙI1 ιΙοί;ιιlιι ~ίillίίl1ι.: ~ίιlίytJI·Ι;ΙΓ.

Ε:Τι:

ho rι:Sll1i ,Jzcrkcn'!

Λ: Εδώ έκανα. το φα.γφό των λoυλoυδιtί)ν.

Ε: Για δες τι υπάρχει σε αutllV' τη ζωγραφιά:

Λ:
Ε:

εν καtάλαβα πως τα έκανα αυτά.

Ε: Μιιπως Ι10ελες να μας δείξεις κάτι:

lJilI.:

hί$ι.:Υ Π1ί :lη1:11I11:Iι': ί.slι.:ιlίI1'!

Α: Και εδω μωρό.

Λ:

Ε: ΤΙ κω'ει εδώ το μωρό:

Ε: Sι.:ιι l1ι.:ύι.:11 rι.:.siIl1 Υ:φln:ιΙ.: ίstι.:rsίl1'?

Λ: Eδtί) πάνε όλοι μαζί στα γενέθλια ενός παιδιού.

Λ: Y;φ:ιrιιη

i$tc .. ~·cklηι.:ι·ι.:lllύι.: tlllI·sonlilr. tlolson ,ι.:kιηι.:ι:ι.:πι.

Ε: ΊΊ σκεφτόσουν όταν έκανες αυτό:
Λ:.
Ε: Ί-!Θελες να μας πεις κάτι:
(οι:ιιk2fi

Ε:

AIl;tokLI 1ιιnιl:ι cn

ς,:οΙ.: ηι.: Υ.φlll:ΙΙ.: 11Ο$ΙII1;Ι ~ίιlι.:Γ'!

Λ: l3ι.:η OkLIΠl;ΙYL biIIlliYOΓUI11.

Ε: Τ:ιιη.ΙI11

olsLIIl.

:ιιηί.! bι.:I1.s:Ι11ί1

Α:.

Ε: Εσύ γιατί θέλεις να ζωγραφίσεις:
Α: Έτσι .... Για να γεμίσουν στο συρτάρι μου.

sunI

sonnlI$Iιιll1.

Λ:Νι.:'!
Ε: AII:ιokLIIHnd,L

ς,:οΙ.:

cn

I1C

Υ:φlη:ΙΥΙ sι.:νcrsίl1'!

Παιδί26

Λ: ΟΥιιη 0Yl1iImίIYI.
Ε:

!{CSill1 ςίΖlηι.:Υί

Ε: Τι σου αρέσει να κάνεις στο νηπιαγωγείο;

sι.:νι.:r

Α: Εγώ δεν ξέρω να διαβάσω.

IniSiII '!

Λ: Ε\'ι.:ι.

Ε: Εντάξει δεν πεφάζεL εγώ σε ρώτησα κάτι.

Ε: Εη

Α: Τι:

Λ:

Ε:

c;ok πι.: zaman rι:sim c;ίΖιnι.:k i.stcrsin'!
DilllliyonIm.
ι: i'..41miln rcsim Υ:ΙΡΠ1,Ιι': ίstcιιιι.:ί'~<;ίπ'!

Ε: Τι σου αρέσει να κάνΕις στο νηπιαγιtyYείo.
Α:

α παίζω.

Λ: ..

Ε: Σου αρέσει να κάνεις ζωγραφιι.."l:

Ε: 1~ι.:!'ίm ςί;ΙJnι:k s:ιna YίIrιlIIncI ΟIΙΙΥΟΓ ιηυ'!

Α: Ναι.

Λ: Η:ΙΥΙΓ.

Ε: Πότε σου αρέσει πιο πολύ:

Ε:

Α: Δεν ξέρω.

Rc.sim ,ii'..crkcn bi$cy ϋgrι.:11ίΥοr Inusun'!

Λ:Ε\'ι.:ι.

Ε: Πόtε δεν θέλεις να κάνεις ζωγραφlll.'ή:

Ε:Νι:'!

Α:.

Λ:

Ε: Σε βοηθάει η ζωΥραφο,ή;

<;iIi<k.

Ε: (ii'..ιJigin rι.:sitnlcn ηc Υ;φιη:ιΙ.: ωcrsίπ'!

Α:nχι.

Λ: Dίllηίyoιιtιη.

Ε: Μαθαίνεις κάη όταν ζωγραφίζεις;

Ε: 1{ι.:sίΠ1 hakklnιIa Υι.:ηί ~ylι;r

Ogn:nlnck

ίstι.:r

,nisin'!

Λ:Ναι.

Λ:ΟΙΙΙΓ.

Ε:ΤI:

Ε:

Α: λουλούδι.

Nc'!

Λ: (ίςι:Ι.: ogrι:nmck ίstι.:rίιη.
LΞ: lJι.:ηίlnlc

rcslllin

Il:ιkkll1d:t "υηιφl1;ιk ί.sιι.:r

Λ:

Α: Δεν ξέρω.
Ε: Θέλεις να μάθεις κάτι KαtνOύργιoγια

A:T'lIl1nm.
Ε: Νc ς,:ίΖύίl1

Ε: Τι θέλι:ις να κάνεις ης ζωγραφιές που έκανες:

misJI1'!

bHrdiI'!

<;i\'<k.

Ε: Β:I$kill1ι.:lι.:r ν:.ιΓ?

TIl

ζωΥραφικιι;

Λ: Θέλω.
Ε:Τι:
Α: Να μάΘω τα λουλούδια.
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Λ: (ίίίπι.:~. κα.

Ε: Θέλε1ς νο μου μv..ιΙοεις για τιι ζωγραφtά σου:

Ε: Νι.: Υ.φΙ)'ΟΓI;IΓΊ

Λ: Εντάξει

1\. OkuI.. ~ίιJi)·(}r.

Ε: Τι εκανες

Ε:

Α: Λου).οωι.

πι.: ιJii~iIIlίi)'cιnJIln 11ΙΙ fι:!'ιηί ,ί/l.'ιΙ\.'I1'!

"c;Ih;1 St'll

Λ: Uςa.k

Ε: Άλλο τι υπάρχει.

)':..φlη:ιΚ.

Α: Ilλιος. κορίτσι,

Ε: B;I~K"Il~Iι.:Γ \ίlruI :ιKlιπιl:ι'!
Λ: Ηί, 11i$ι.:Υ )'okIιι.

Ε: ΤΙ κάνουν:

Ε: Sι:n Ι,ί/ι.: hί$ι.:Υ ιηί ;11\1:IΙI11:Iι.. istι:ιlίll'!

Α: Γlllyui"ct στο σχολείο.

Λ:

11:1)'11',
kll. 111.:

Ε: Βιι

Ε: Τι ο .. εφτοσσυν άραγε όταν έκανες αυτό:
Sί)'IΙ:II1ι.:k ί:-ιί)/ΟΓ'!

Λ: Να "άνω αεΙXJπλάvο.
Ε: Λλλο τι είχες στο μυαλό σου:

Λ: ΒίΙιηί)'οnιln.
Ι': Βιι n.;Sll1ίl1ύι: 11ι;1\.'1·

\

Λ: Τίποτα δεν εl;ι.α.

:IΓ :1Ι)1:ΙIΙ11,Iι.. ί:-ΙΙ:I'll\ί:-ίη'!

Λ: Βι:I,ι;Κ" \':11',

Ε. ΠροσπαΟ,ισες \'0. μας πt:lζ "..ΤΙΤι:

1~: Β;Ι$Κ:Ι?

Λ:Οχl.

Λ: Βίιιι.: Κ:IΓΙI":$ΙΙ:Γί.

Ε: ΤΙ προσπαθεί να πει το κορίτσι.

Ε: Νι.: )':φl}'ΟΓ ΙΗΙ ι,ι:ι,ι;ι.; \'ι.; Κ:ΙΓιΙι.:$Iι.:I'ί I'ΙII'ΙI:I"

Α: Δεν

Λ: ΛII$νΙ:l'ί~ι: ι:ι.:1ύίlι.:I",

ε: τ, υπάρχει σε αυτ',ν τη ζωγραφιά σου: Θες να μου πεις:

Ε: Λ(:II':1

Λ: Υπάρχει ~lωρό.

Λ:

:-1.'1)

[\ι: ιlίi$ίίl1ίiyIlΓΙIΙΙI' "tII1I<ΙIΊ ι;ί,lΙ:I'kΙ:11?

ερω.

Ε: Λλ/ο:

U\",k.

Ε: Βιl "ίll"ι!Ι:$IΙ:Γ

;,

EOOJ:

Α: Κω τυ, αδέρφια του.

!)ί$ι..:Υ lηί ~ιrll;ιιιn:ι~';ι ~:;ΙII$Ι~ΙΙIl''!

t,ii'1;

Λ: H;I~'IΓ.

Ε: ΤΙ "ιJ.\'Oυν το μωρό και τα αδέρφια του:

Ε:

Α: Ί I"Οαν για ψώνια.

iln

Ι'ι..:sίιηύι..: nι:lα ν;IΓ?

Λ: Βιc;~ιk,

Ε: Τι οι..:εφτόσουν άραγε όταν εκανες αυτά.

Ε: Νc ;III!;IImίl)'<I (";Ι!I$Ι~'OΤ l1iιι:!

ι\: Τον αεροπλάνο.

Λ: l3ilIl1i)'<HιIm,

Ε: Προσπαθοι.ιν να μας ;τουν κάτι αυτά τα αδέρφια:

Ε:

Λ: Οχl.

Scollclcr ιJίΙ$ίinίi)'ιιI"llUI11'ΙΙIlΙΙςίΙCΙ'kι:n?

Λ: H;1)"';IIl!;ιrι,

Ε: ΤΙ υ;τάρχει σε αυτήν τη ζωΥΡαφlα:

Ε: Ν;ι\;ιΙ )'ίιnί?

Α: Μαχαίρι.

A:A)'I~ihi,

Ε: Τ, προσπαθεί να μας πει:

Ε:

Α: Δεν ξέρω.
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τ..::-ίιηύι.'11cΙι.:r\';lr"!

Λ: Kclcbι.:k η.: ίiιιίiι:ίίk,

Ε: Τ, σκεφτόσουν όταν το έκανες:

Ε: Νι; y;ΙPI)'orbu kι.:Ιcbcklcrhιιrιιa"!

Α: Τα ζώα.

Λ: lJί$Ι:)' <ι.IlΙ<ιιlη;:IΥ" ι.:;III$I)'nΤlίlΓ.

Ε: Πως διιλαδή:

Ε: Νι.: <ιηl.lιιηίl)'" l;ίlII$lynrlίIr"!

Λ: Όπα)ζ η αρκούδα.
Ε: ΤΙ υπάρχει σε αιmιν:

Λ: lJίΙlηί)'Οπιιη,

Ι.Ξ:

Sen Ilcler ιJίί$ίiI1ίίΥιιrι!ιln

Λ: Πεταλούδα. και φtλί.

Ι"ιιιηυ ,"ίιerkι.:ο'!

Ε: Τι κά\'Ουν εδώ ΟΙ πεταλούδες:

Λ: Κclι:hck ιJϋ$ίiηίίrιJίίιll.

Α: Προσπαθούν ,'α εξ'1γήσουν κάτι.
Ε:Τι:

":οαlκ27
Ε: An;lokιI IΙIΙ1ΙI;1

cn ,υ" 11l'

Υ.φιη:ι" 110$ιιn,1 ~ίύίytl(!

Ε: Τι οι-.:εφτόσουν όταν την έκανες:
Λ: Σκεφτόμουν την πεταλούδα.

Λ: I~ι.::-ίlη ςίΖιnι:k,
Ε: Εη

\"Uk

ηι.> ,Ι<ιlη;111

Α: Δεν ξέρω.

rc:-illl ,j;rIllcyi

:-;ι.'"ι:rslιιΊ

1\: OkιI!;1 ~clil1ce,
Ε: Νι:

z.lln,,1l

llαιδi27

ίslι:lηι.:Ζ:-;ίn'!

1\: ΩΥΙII10Υllίιrkι:lι,

Ε: Τι σου αρέσει να "άνεlς στο νηπιαγωγείο:

Ε: Ι~ι.:siιη ι,:ίΖι.:I'kι:n bί$ι.:ΥίigΓι:lιίΥοr 111ΙΙSIIH"!

Α: Να κάνω ζωγραφllοι,

Λ:
Ε:

Ε: Πότε σου αρέσει πιο πολύ να ζωγραφίσεις;

111111.
Νι: iigr..:niyorSHIl·1

Λ: Όταν έρθω στο σχολείο,

Λ: IJOY~llll;jYI,

Ε: Πότε δεν θέ41ς;

Ε: ϋgι'ι:I1ιJίι1ίη $ι.:ΥIι.:r S;111,I y;ιτιJlIηι:1 οlιι)'οr IllLl?

Λ: Όταν παίζω.

Λ: Ε"ι:Ι

Ε: Μαθαίνεις κάτι όταν ζωγραφίζεις:

Ε: Νι; knηιιda?

Α: Ναι,

Λ: ζ:ίΖίlη konusunιla,
Ε

Scn

Ε: Τι μαθαίνεις:

bιI ~ίzιIίHίπ rι::-;iInlerι.:

111: Υ;φιπίιιι'

i:-;1cτsin'!

Α: Να χρωματiσω,

1\: ε"c gϋιϋrmck,
Ε: l~csiIll IlakkInιla

Ε: Σε βοηθάνε αυτά που μαθαίνεις:

)'elli

~yΙι.:τ ίign.:nmck ίsιι.:r

Α: Ναι,

Inisin'!

Ε: Σεη:

A:hllll,
Ε: Nc?

Α: Σε θέματα σχεδίασης,

Λ: AI1ί1okJIlu ι,:ίΖΙΠΙ:Υί.

Ε: Τι θέλεις να κάνεις ης ζωγραφιές που έκανες:

Ε: Βι:πίιηlι.: rι.:SInill hίlkkIlldίl kOI1U$lll'ιk ωι:τ
Λ: Βιιηυ

IniSiIl'!

bcn ,j;r..dim bulIu ιJίI!ΚΙ),

Νι.:Ιι.:Γ

,:i7..din burda?

Α: Να ης πάω στο aniτt.

Ε: Θί:λι:ις να μάθεις κάτι καινούργιο για τη ζωγΡα.φικiι:

Ε: Νι.:οηl;ιτ'!

Α: Ναι,

Λ:

lJu IiI<k bu da bcbck.
Ε: Νc )'apIyor bι.:bck orιJa'!
Α: όΥIι: bagInyor ί$ΙΙ:?

Ε:Τι:

Ε: Κ ί lηι: bafμTlyor"!

Α: ΕΥώ έκανα αυτό και αυτό.

Α: Να κάνω yηntuyωyEio.

Ε: Θέλεις να μου μιλήσεις για τη ζωγραφιά σου: Τι έκανες εδώ:

Ε: Τι

Λ:.

l.Ξ: ΒίΖι.:

bi$ey

lηί

anlaImHk

ί:-;ιίΥΟΤ?

Λ: Βι:lkίιlι:,

Ε: Τι κάνει εκε, το μωρό;

~: Sι:n nι:ler ιJίί$ϋllίίyoτιIιιιι
Λ:

Eivat εκεiνα;
tiwt λουλούδι και αυτό μωρό,

Α: Αυτό

bu resIni

~ίΖι.:rkι.:l\'!

Her$er ιJίi$ϋlιϋyoτιJυιη,

Α: Έτσι φωνάζει
Ε: Σε ποιον φωνάζει:

Ε: l3υ τι.::-;ιηίnιlc 11ι.:lcr ν"τ?

Λ:.

Λ: l3ιlηιι bι::n

Ε: Προσπαθεί να πει κάτι:

boyaulln.
!Ξ: Νι: bonI'Ir?
1\: Βιl οι bu da ι;ίι;ck,

bιιιιu ιΙιι bι:1l y:φlιιη,

Α: Ίσως.
Ε: Τι σκεφτόσουνόταν έκανες αυτό;

Ε: Νι: Υ;ιΡΙΥΟΤ 11ιlηl~ιτ I)ΙΙΓιΙ;ι'!

Α: Τα πάντα,

Λ: DιInlyorlar.

Ε: Τι υπάρχει σε

aUt11V;
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Ε: Νι.: ιlϋ~ϋl1ίi)'MιlιHlSΙ:11

I)HIII;Irl

,ί:ι.ι:rkι.:ιι?

Λ: Εγώ το χρω~lάτισα και αυτό το έκανα εΥώ.

Λ: Bί~ι.:y ιJϋ~ϋlllηίi)'MιJΙΙlll'!

Ε: ΤΙ είνω αυτά:

Ε: Hί~ι:y IΗί ;Inl~IIll:tk ί~Iι..-ιJίη·!

Λ: Λυτό είναι Ύρασίδl κω αυτό λoυλoUΔι.

Λ:

111 111.

ΙΞ:

!ι.:?

.. ά\'Ουν εδώ:

Ε: Τι

Λ: Στε..ονται.

Λ: ΟΙΙ ~ίί/ι.:J

hi

Γι:~ίιn oI~ι111

Ε; Τι σκεφτόσουν όταν έκανες αυτά.

Ε: Βιι rι.:~lninιJι: ηι.:IΙ:Γ ν;ΙΓ'!

Λ: Δεν σκεφτόμουν τίποτα.

Λ: Βιl. )'ιιν:ιrl;ιk )':φιιιη Ι)ιll\ιι ιΙI Ι1ΙII\l;11\ ;Ι~ilYI.

Ε: ΠροσπάΟησες να εξηγήσεις κάτι:

J~: ΒΙΙΓί!;1 11ι.: ,·ί:Ιlllι.:)ιι.: ι.;:ΙII~ΙII1?

Λ: Ναι.

Λ: ΒΙIΙ1ΙII·.I)ΙIΙIΙ;IΓ ~;Ι'Ι;ΙΓΙ.

Ε:Τ1:

Ι~: Κίιηίll S;I,'Ι<ιrl"!

Λ:

Λ: Βι.:hι:gίn.

Ε: ΤΙ εκανες σε αυτην τη ζωγραφια:

Ε: Νι: Υ:φΙΥΟΓ Ι)ιι Ι,ι.:t'ιι.:k 11ΙIΓιl.ι'!

Λ: Λυτό. εκανα τον "ύι.:λο και αυτό πηγαι\'Ε1 ΠjX)ς τα "άτω.

Ι α είωι μια όμορφη ζωγραφιά.

Λ: ())'Ιι.: I1;IkIyor.

Ε: Τι προσπάΟησες να κίινεις ε&;).

Ε: Bί~ι.:)' ιnί siiΥIι.:lllι.:ΥΙ: ,;ΙΙΨ)'ΟI·Ι1ίι.ι'!

Λ: Λυτα. αυτά εινω τα μα~J,lά του.

Λ: ϋΥIι:ι'ι: t'ι;Iklyor.

ΙΞ.: ΙΊοlα\'Ού.

Ε: Sι.:ιι 11Ι: ιlίi~ίίllίiyon.lωl Ι1ΙΙ rι.:SJnί ι;ί/.ι.:ι·kι:n'!
Λ: l)ίi~ίίIllηι:ι.ιJίιη
Ε: ΒΙI

rcsirlllll:

;lln;1

Α: Του μωρού.

)'"ρ;ιΗ!llη.

Ε: Τι κάνει εδ~) το μωρό:

11ι.:1ι.:I·ν:ι(!

Λ: BLllltL ΛllΙηι.:1

(\gn.::lIi

Λ: Έτσι κοιτάζει.

1);\11:~.

Ε: Ilροσπαθεί να μας ΠΕΙ κάτι:

Ε: Βιιι·ιΙ;ΙI1ι.: ,ί/ιnι.:)'ι.: "IIΙ~ΙIIl'!
ι\:

Oktllll

Α: Λπλά ι.:οιτάζει.

Υ;φιιιη t'ιOΙlISIII10 )'.φιιrn.

Ε: ΊΊ σκεφτόσουν όταν έκανες αυτό:

Ε: Βυ 11ι.:'!

Λ: Δεν σKεφτό~loυν αλλά έκανα.

Λ: Ηιι Ι>ίΓ ,ί,ι.:k.

Ε: ΊΊ υπάρχει σε

Ε:Νι.:)':φι)'lιrhιιrι!:ιΌ'

Α: Λυτό μου το έμαθε ο Λχμέτ.

aUT1l" "1 ζωγραφιά:

Λ: (1),Iι::ι·ι.:ΙΙΙΙΙΙΙΥΟΓ.

Ε: ΤιπροσπάΟι1σες να κάνεις εδώ:

ΙΞ: Βί:ιι.: hi~ι.::y ιηί ~IΙI;ΙΙΙll;ΙΥa ~';ι1I~Ι)'()ΓΌ'

Λ: Εκανα το σχολείο κω τη καμινάδα του.

Λ: ...

Ε: ΤΙ είναι αυτό:

Ε: Sι.:lllιι.: ιJii~iillH)'t)l·ιltln ΙΠΙ rι:SIl\i ,ίΖι:rkι.:π'!
Λ:

S:lllllL·... kl...rl

Α: Αυτό είναι ένα λουλούδι.

ιJίI~ίillίiY(II"ιIHI11.

Ε: ΤΙ κάνει εδώ:

Λ: Απλά κάΟετω.

(onlk2X
ιΞ:

An:IoL--uIUI1d:I 1.:11 ,ok

πι:

}':IIlIH;Ik

ΙH~ΙΙΠ;I ~ίdίyo(!

Ε: 11ροσπαΟεί \'α μας πει κάτι:
Α:.

Λ: Ι-Iι.:Γ~ι.::y.

Ε: Τι σκεφτόσουν όταν το έ~ανες:

ΙΞ: Ι~ι.:sίιη ςίΖιηι.::Υί sι.:,'ί)'οr ιηιι:-,ιιιι'!

Α: ΣKεφτό~loυν ης Koύνtες.

1-11111.
1:: lΞη ,ok 11ι.: Ζ:ιιηαη n::silll ,ίί'lηι.:Υί
Λ: 1::1\ ,ok ~ίιηιlί.
1:: Νι.: 1:1111;11Ι ,ίΖlnι.:k ίsιι.:lηι.:ι.sίΙ1'!
Λ: Εn ,ok ~ίlllιIί.
Ε: 1':1111:1111 ~ίΙllιlί istiynr.-llIl ;1Ι11:II1Ι:
Λ:

ίsιι:~ίl1'!

ΙΊαιδί28
Ε: 1Ί σου αρέσει να κάνεις στο νηπιαγιιηείο:
Λ: Τα πάντα.
Ε: Σου αρέσει να

:Ι;IΙ11:111 ί~lι.:r11ι.::/sίlι'!

Λ: 'sl.ηι.:ΥΙ: ίsιι.:ιηι.:ιη.
Ε: J{ι.:sίιη ,ί:ιn1ι.:k

Λ:

.... άνεις

ζωγραφlΚ-11;

αι.

Ε: Πότε Οέλεις να ζωγραφίσεις πιο πολύ:

s:m:I Y:IrιlllncI

ΟIΙΙ)'ΙΙΓ I11ΙΙ'!

Λ: Πιο πολύ τώρα.

A:Olllyor.

Ε: Πότε δεν Οέλεις να ζωγραφίσεις:

Ε: Νι.: kOΙlllιl:t?

Λ: Πιο πολύ r<iJpα.

Λ: l~csiIn ~ίί'lllι.: kOllιIStll1ι1il. spur

kOI1tISt1l1tl:t.

Ε: Εντάξει τώρα Θέλεις αλλά πότε δεν θέλεις;

E:N;IsII'!
Λ: 0:1I1:IIJIΙZιl:I

Λ: ΊΌυ χρόνου.

kiIYI11,lIll,I

Y:Irιlllll ι.:ιlίY{1Γ, "r,I!>ίIIHI'!:\ 0ΥI1:ΙI11:lιηιl" Yίιιιlιrη cιlίYOΓ

;1Ι111ι.:111111 ιι.:Iι.:Ι'ιII1ΙIIΙΙI:Ι.

Ε: Ι{ι.:sίιη ςίΖlηι.:k Ιllί !πlnl:ιπι
Λ:

Ε: Σε βο'lθ<'tεl η ζωγραφlκιι;
Α: ΒοηΘάει.

Y:II\11111

ι.:ΙΙίΥΟIΌ

Ε: Σετt;

1-11111.

Λ: ΣχεTlκά με τη σχεδίασιι. σχεTlκά με το σπορ.

Ε: (iZJί,gill rcsilηlι:rι: πι.:

Ε: Πως:

Λ:

Α: Με βοηθάει να γλιστριισω στον πάγο, να παίξω με τα UUTOKi"'ltu στο ΚΙ"'lτό της

Ε:

Y:IpIniIk ίsιι.:rsίπ'!
Kirianla ~Οsιι.:rίΡ dol:IbIIn:t ko)'Iniιk isIcriIH.
I{csinllc ϊΙlίιk<ι11 YCl1i ~ι.:Υlcr οgrcllmι.:k ίsιι:r lIlisin?

μαμάς μου.

Α: ίsιcήιn.

Ε: Η ζωγραφική βοηθάει σε αυτά:

Ε:Νι.::?

Α:Νω.

Λ:

Ε: ΤΙ θέλεις να κάνεις ης ζωγραφιές που έκανες:

Spor. Ρaιι::π, ka)'In:ιk Fihi ~ι.::ylι.:Γ.
ε: Rcslnin h;ιkkInd,t konII~m,Ik ίsιι.:r misin'! Νι.:IΙ:Γ ι;ίι.dίn'J
Λ: Οιι sι.::ncc nc'!
ιΞ: 13ι.:11 sι.:nίl1 Ιί1ήπί Incr:ιk ι.:Ιlllί~ιίlll anlatlr 111ISI1\ '1
Λ: Ου bir mIIZ . bu ιΙ;ι. hιι d" Ι:11 kϋ,ϋk.
ε: Νc y~ΡΙYOΓ hu Inuz.lur buιιIa'!
Λ: Βιι kίIplιImbaga. bu n1UZ. bu mIIZ, bII muz.
ιΞ: 'c Υ:ΙΡΙΥΟΓ bu k;ιplumh,Iga bunJ:ι'!
Λ: γiyccckmi~ bu muzIίln :ιm:ι ίlgZI yok diyιo: Υί)'ι.:mι.:mί~ y~ηί bu gOzU. bi lanI.: gozU
ν:ΙΓ ~.-Unkil rυboι.

Α: Να τις δείξω στην lI.""\Jpia μου κω να τις βάλω στη ντουλάπα μου.
Ε: Θέλεις να μάθεις κάτι καινούΡΎΙΟ για τη ζωγραφlκιι;
Α: Θέλω.
Ε:Τι:
Α: Όπως σπορ, πατινάζ. γλίστρημα.

Ε: Θέλεις να μου μιλήσεις για τη ζωγραφιά σου: ΤΙ έκανες;
Α: ΤΙ πιστεύεις όη είναι αυτό;

Ε: Εγώ θα ήθελα να μάθω αυτά που πιστεύεις εσύ. θέλε~ς να μου πεις;
Α: Αυτό είνα~ μια μπανάνα. και αυτό. και αυτό η πιο μικρή.

Ε: l3υ k:ιρlυιιιb:ιga bίί'..ι.: lJί~y Π1ί :ιnJa1111:ιk

Ε: Τι κάνουν εδώ αυτές οι μπανάνες:

Λ:

Π; Λυτή είναι χελώνα. αυτή μπανάνα. αυτή μπανάνα, αυτή μπανάνα.

isliyur'!
istiyur bu l11υΖΙΙ. bizc gostcnnck isliyor.
Ε: Sι.:n bu rcsmi c,:ίι.ι.:rkcπ ;Iklll1ιla ncler v<trιJI'!
Λ: THbiiki ιlι.: Υcιnι.:k, ukιIldίl Υι.:ιιιck 1ι.: ΥίΥοιια.
Ε: Scn 11Ιί bi$Cy gtistι.::rιιιι:k ίsιι.:ιlίl1 hίί'..ι.:Ί

το μάτι του, έχει ένα μάτι επειδή είναl ρομπότ.

Λ:S;Ι11:Ι I>ί~ι.::y ~Οsιι.:n11ι:k iSlι.:ιJiIll.

Ε: Προσπαθεί να μας δείξει κάτι αυτή η xεMίJW;

Ε:

11.

γι.:ιnι.:k

Nc'J

Ε: ΤΙ κάνει εδώ η χελώνα;

Λ: Θα έτρωγε τις μπανάνες αλλά επειδή δεν έχει στόμα δεν μπόρεσε. δηλαδή ατό είναι

Α: Όχι. Θέλει να φάε~ αυτήν τη μπανάνα, να μας τη δείξει.

Λ: Ου n.::sίιιιlcή bι.:11 sι.:nίll

ic,:in yapIIIn.

Ε: ςοk Ic~ckkίir ι.::dcrίΙl1. Βιι rι:silndc πcΙι:r ν;ΙΓ

Ε: Τι είχες στο μυαλό σου όταν έκανες αυτό:

:'11l1;lllnilk isIcr IIIiSiII'!

Λ: Βέβαια φαγητό. τρώμε και φαγητό στο σχολείο.

Λ: ί~tc bu bir ΙΙίηίιΖΟΓ.

Ε: 'ΗΘελες να μας δείξεις κάτι;

Ε: Βί~k;ι πι.:Ιcr ν;ΙΓΊ

Α: Ί-Ιθελα να σου δείξω κάτΙ.

Λ:

[jIII'liIr !);ιc:ιk1;ιn,

hHl1lίlr gίlι.Iι:I·ί c,:ίlnkΟ rοbΩ1.

Ε: Τι;

99

~: Νι.: Υ:φι)'οl' Ι'ιι IυI)oιl'llrιltι?

Λ: Λυτές τις ζωγραφιές τις έκανα για σένα.

Λ: Υι.:lηι;Κ ;1Ι';llΙ1ίΙΥ;1 ~ίιιηί$llΙ:Ι'ΥΙ;ΙΙII': ;ΙII1:Ι 11ιιΙ;ιlη,lIηl~. :11: Κ;Ι!ll1l$ ;1111;1 Ι,ί
011;1 )'ι:ιηι:κ νΙ;lΊηί~

() 11;1

ι:ιι I}ίi)'ίi

k

iI\S:LII

ι:;ι.:lιnί$

Ε: Σε ευχαριστιο πάρα πολύ, Θέλεις να μου πcις τι έκανες σε ο.\)τ]'1ν τη ζωγραφιά:
Α: Να αυτό είνω ένας δεινόσαυρος,

ΙΙίl1:IΖ!II' ()IΙ11ΙΙ$,

Ε: Sι;ιι htlnl:llΊ ,ίΖΙ;I'κι:n lιι;Ιι:r ιlίψίllίiYOΙ'ΙIIIlI? Νι:IΙ:Γ ν;ll"tIι ;ΙΚllllιl;ι?

Ε: Άλλο τι έιωνες:

Λ:

Λ: Λυτά είναι τα. πόδια του. αυτά τα. ~ιάτια του επειδιΊ είναι ρομπότ,

SjK)r.

;ΙI1Ι1Ι:111. Ι,;ιl,:ιιη. ;ιl1iιη.

Ε: Νι.:ΙΙι:I, ΟI1ΙIΙΊ ιlϋ$ίίl1ίί)'I)l"Jιlll'.'
Λ: (ίinKίi οn];ΙI'I,ι;I,ί

,ok

Ε: Τι κάνει εδιί) το ρομπότ:

Α: Πήγε να ψάξει φαγητό παντού αλλά δεν βΡ""'ε, iIIClVf: \ιιιστικό αλλά i-:νας άνθρωπος

sι:νίΥΟI·Ι:ΙΙ·. 1'Ι;11 ιΙι.: ooΙ;ιrι ι;οκ sι:νiΥοnιrη

Ε: Sι:ι, 1ΗΙ Ι'ι:sιnί l,'ί/ι:n•.:Κ 11ίΖι.: 11ί$Ι:Υ ιnί ΗI1Ι;lUn,ικ ίslι:ιJίlι?
Λ:

] ΙίΙΥΙΙ'. Btllllt

1:: (,'ok
Λ: Ι/ι

Βιι $ίlηιJί

$ίlnιlί Ι'ί ,Ι:$ίl

Ε: ΤΙ οκεφτόσουνόταν έκανες αυτά: ΤΙ είχες στο μυαλό σου:

)':φωη.

SiIn:I

ΙΙ:$ι:kkίir ι:ιlΙ:Γίlll.

111,

Ι:: Νι;

ιΙI

BiIk

I1;ΙΚ:IIII11 Ι,ιι Ι'ι:!-lηίl1l"ιkk1llΙI:Ι KOllιψη;ιk ίsιι:ι'

kOl'illllillll,j Inll/.

r01101.

I,ΙΙ

τον έδωσε φαγητό και i:.γινε ο μεγαλύτεροςδεινόσαυρος,

kiil,'Ok

I"ΟΙ101. (;ιί/]Ι:I'ί ιlι:

V;Ir.I1tL ,Ig/].

llliSill?

ΚΙ1ΗΙI$ΙIΥΟΙ'. Βιι

Νι:

Ε: ~ ευχαριστιi) πολύ. Για δες. Οα ι'1Οελες να ιιιλι'1σεlς για αυτιμι ΤΙ1 ζωγραφιά σου:

11iiyiik

Λ: Ναι. Αυτι'1 είναι μια τεράστια μπανάνα- ΡΟI.l1τότ. 'ΕχεlκQΙ ~I(ί,τια. αυτό είναι το στόμα

I11tIl.llI11.

του, μιλάει. ΑυTl'1 είνω ένα είδος ρομπότ. aI)TI',

ι..:ίΖι.:ΓΚΙ:11 11Ι: ιlίi~ίil)HYΙII\IIIΙ1'!

Λ: SΡtlΓI;ιrι

1::

Λ: Και αυηΊ. και

Βίί'Ι: bi$Ι:Υ ιηί :IιII;Ι\lη;ι)' .. ι.;;llψιι, I,ΙΙ rι:sίιη!ι:?

S;III:1 )',φιιιη.

lllil"i

Νι: Υ,φΙΥΟI'

d:1. <';C$il

ι:ι:~ίl ["011oιlilf

Ε: Τ, σκεφτόσουν όταν έκανες αιιτιΊν τη ζωγραφ1ά:

hH rol'olIiIr 11ΙΙΓι!"'!

1\:'1'0
)'okllJIl$.11i ίIΙSiΙl1jJΙ:$Ι11ί$ Οlll:IΓ:Ι Υι:lnι:Ι;;

σπορ,

Ε: Προσπάθllσες να μας εξ'lγlΊσεl κάτι με αΙΙTlΊν Τll ζωγραφιά:
Λ: Όχι. Και αυτιΊν

S{)ll.

Ε: SΙ:IlI,ιι ι·ι:slηίl,:ί1.ι:I'kΙ:ΟI1ι:ιlίί$ίinίί)'ιιιι!ιιιι'!

Λ:

aUTI·l. και αυnΊ.

Λ: ΠροσπαΘούν να βρουν φαγητό. Λυτή είναι η μεγάλη μου μπανάνα,

inisin'.'

l'οΙ,ω .11ΙΙ ιJ;ι. Ι,ιι ιl;ι. l,ιι

Λ: Υι:ιηι:" ;InYI]rliIr iIll1i1111.:Γ)'ι:rι: h:IklllL$I:Lf
νΙ:IΊηί$ \"1.:

ιιικρή μπανάνα είναι αδερφlΊ της,

Ε: Τι κάνουν εκεί:

Ε: Βιι rι.:SΙl1ίll 11ίιKKlllιl:1 "Olltl~I11;ιK ίsιι:r

1:.:

'1

ΙΞ: Τι κάνουν αυτές οι μπανάνες εδώ:

Λ: Η,ΙΥΙΓ, ΒΙΙΙΗΙ ιJ;ι

Λ: Ενι:ι. 13ιl

II' αγαπάνε πάρα πολύ. και εγιi) τους αγαπάω

Λ: Όχι. Και αυΤl1ν την έκανα για σένα.

)'ilJ1l)'OI"1;II' (Η'ΙΙ",!
1111 ["t:SllJi

μαμά μου. ο πατέρας μου. ο αδερφός μου.

Ε: ΠροσπάΘησεςνα μας εξιιγιισεις κάτι όταν έκανες αυτό:

Λ: Υι:ιnι:κ Ι,ιl]ιη;ΙΥ;Ι Ι,·:Ι!ΨΥΙΗ·Ι;ΙΓ. IJIι ΙΚΙlίιη
1Ξ: Sι:ιι

'1

Ε: Γιατί σκεφτόσουν αυτούς:
Λ: Γιατί

lηllί' Il1ΙΙΗΙΙ1 Κ;ΙΓΙ!Ι'$ί.

)';IpI)IorhII l11ιι/1;ΙI'I'ΙΙΙΊΙI'!

Λ: Bιιιl;ι.Ι,ιιιJίΙ.Ι'ιl ιl;1.

1::

Λ: ~πoρ.

TIl

έκανα για σένα,

Ε: Θέλεις να μου μιλιΊσεις για αυTlΊν τη ζωγραφιά σου:
Λ: Ναι. Αυτό είναι μπλε ρομπότ. και αυτό. και αυτό. κω αυτό, Διάφορων ειδών

SIHII',

Ι:: l3ί~ι:y ιηί ;ιιιι.ιιlη;ιk ίsιι:ιJίlι sι:ιι ωΖΙ: ΙΗΙ 1'ι;sίιηΙι:'!

ρομπότ.
Ε: Τι κάνουν εδιi) τα ρομπότ:

1\: H:lylr.

1\: Ψάχνουν φαγητό αλ/ά δεν βρiσκοuν πουθενά. ιΊρΘε ένας άνθρωπος τους έδωσε
φαγητό και τέλος,
Ε: Τι σκεφτόσουν όταν έκανες αυτά:
Α: ΊΌ σπορ.

Ε: Προσπάθησες να μας δεiξεις κάτι με

a\)TI1V ΤΙ1 ζωγραφιά:

Λ:Όχl.

Στη συνέχεια

παρουσιάζονται

οι ζωγραφιές

των παιδιών,

σε κάθε εικόνα

τέσσερις ζωγραφιές ενός παιδιού:
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣλ/IΑΣ
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