
                     Guido Cecere 

 

Αγαπητά μου παιδιά!  

 Το μάκθμα αυτισ τθσ εβδομάδασ κα είναι λίγο 

διαφορετικό. Αυτι τθ φορά, δεν κα ηωγραφίςουμε, 

οφτε κα φτιάξουμε κάποιο γλυπτό, αλλά κα 

αςχολθκοφμε με τθ φωτογραφία! Ο κφριοσ ςτθν 

εικόνα δεξιά λζγεται Guido Cecere (Γκουίντο 

Τσέτσερε) και είναι φωτογράφοσ. Οι φωτογραφίεσ του είναι αρκετά 

ιδιαίτερεσ. Πάμε να δοφμε μερικζσ.. 

 

Παρατηρήστε τις υωτογραυίες και.. 

 

1. Βρείτε κάτι με 

το οποίο κάποιοσ 

μπορεί να 

γράψει! 

Τα καταφζρατε; 

Τϊρα ψάξτε ςτο 

ςπίτι ςασ και 

βρείτε ζνα 

αντικείμενο με το 

οποίο μπορεί 

κάποιοσ να 

γράψει. Κρατιςτε 

το ςτθν άκρθ, κα 

το χρειαςτοφμε 

ςε λίγο.. 

 

 

Εικόνα 1 



 

2. Τϊρα βρείτε 

κάτι που μπορεί 

να πετάξει! 

Υπάρχει κάτι γφρω 

ςασ που μπορεί να 

πετάξει; Κρατιςτε  

το ςτθν άκρθ.. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Τϊρα βρείτε 

ςτθ φωτογραφία 

κάτι με το οποίο 

τρϊμε. Το ίδιο 

βρείτε και ςτο 

ςπίτι και βάλτε το 

κι αυτό ςτθν 

άκρθ. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 

Εικόνα 3 



4. Εδώ βρείηε 

κάηι που έχει 

ζχέζη με ηη 

θάλαζζα. Τι 

μπορείηε να 

βρείηε ζηο ζπίηι 

που να είναι 

ζχεηικό με ηη 

θάλαζζα;  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Τϊρα βρείτε ςε 

αυτι τθ 

φωτογραφία κάτι 

γλυκό. Τι μπορεί 

να υπάρχει γφρω 

ςασ που να είναι 

γλυκό;  

 

 

 

 

 

Εικόνα 4 

Εικόνα 5 



6. Και ςε αυτι 

τθ φωτογραφία 

βρείτε κάτι 

ςτρογγυλό. 

Υπάρχει γφρω 

ςασ κάτι 

ςτρογγυλό; 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Και τζλοσ ςε 

αυτι τθ 

φωτογραφία 

βρείτε κάτι που 

μπορεί να 

φορεκεί. Τι 

υπάρχει γφρω 

ςασ που μπορεί 

να φορεκεί; 

 

 

 

 

Εικόνα 6 

Εικόνα 7 



Τώρα  υωτογραυίζοσμε! 

Πρζπει να ζχουμε βάλει ςτθν άκρθ 7 αντικείμενα. Τοποκετιςτε τα 

αντικείμενά ςασ επάνω ςε ζνα τραπζηι. Προςπακιςτε να τα 

τοποκετιςετε με ζναν τρόπο ϊςτε να φτιάξετε μια σφνθεση  που να 

ςασ φαίνεται ωραία. Με τθ βοικεια κάποιου μεγάλου τραβιξτε μερικζσ 

φωτογραφίεσ τα αντικείμενά ςασ. Δοκιμάςτε να αλλάηετε τισ κζςεισ των 

αντικειμζνων κάκε φορά που βγάηετε μια φωτογραφία. Αφοφ βγάλετε 

μερικζσ, διαλζξτε αυτιν που ςασ αρζςει περιςςότερο και ςτείλτε τθν 

μου! 

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε περιςςότερεσ φωτογραφίεσ του Guido Cecere: 

https://www.pinterest.ca/search/pins/?rs=ac&len=2&q=guido%20cecere&eq=guido

%20cecere&etslf=7809&term_meta[]=guido%7Cautocomplete%7C0&term_meta[]=c

ecere%7Cautocomplete%7C0 

 

Καλή επιηστία!  

Ανσπομονώ να δω ηα έργα ζας! 

 

*όλες οι φωτογραφίες προέρχονται από εδώ: 

https://www.pinterest.ca/search/pins/?rs=ac&len=2&q=guido%20cecere&

eq=guido%20cecere&etslf=7809&term_meta[]=guido%7Cautocomplete%7

C0&term_meta[]=cecere%7Cautocomplete%7C0 
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