
του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. 

Τέχνη της Γης
από την Οργανωτική Επιτροπή του 11ου Παιδικού Φεστιβάλ του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.

Οι καλλιτέχνες κάποια στιγµή αποφάσισαν να αφήσουν τα 
πινέλα, τα χρώµατα και τον πηλό. 
Πώς θα έφτιαχναν όµως τα έργα τους; Το σκέφτηκαν πολύ, πήραν πέτρες, φύλλα, 
λουλούδια, κουκουνάρια, κλαδιά και έφτιαξαν έργα στη φύση µε αυτά. Αν δεν µας 
πιστεύετε, δείτε τις παρακάτω εικόνες… 

Προσοχή!
Φροντίστε να τις παρατηρήσετε καλά, γιατί σας έχουµε γρίφους, που για να τους λύσετε 
χρειάζεται να χρησιµοποιήσετε τα υλικά αυτά. 

Είστε έτοιµοι/-ες να γίνετε και εσείς καλλιτέχνες;
∆είτε τις εικόνες προσεκτικά και µετά οι γρίφοι έχουν σειρά…



Ήρθε η ώρα για τους Γρίφους. 
Για να τους λύσετε δουλέψτε οµαδικά. Αν βρείτε την απάντηση του γρίφου, φτιάξτε 
την µε της φύσης τα υλικά! 

Γρίφος 1ος / Βρες το τραγούδι
Μία ωραία… Μία ωραία… σ’ ένα κήπο µια φορά καµαρώνει και απλώνει τα γαλάζια 
της φτερά. Όλο τον καιρό γυρίζει… Όλο τον καιρό γυρίζει και τα άνθη χαιρετά, πότε 
κάθεται στο ένα πότε φεύγει και πετά.

Γρίφος 2ος / Μάντεψε ποιος είναι
Τέτοιος είσαι και εσύ! ∆εν πρόκειται να σου πω πολλά έχει µάτια και αυτιά. Όπως και 
δυο πόδια για να περπατά αλλά και για να παίζει µε τους φίλους του αθλήµατα πολλά. 

Γρίφος 3ος / Μάντεψε ποιος είναι
Μετά τη βροχή βγαίνει και έχει χρώµατα πολλά!
Πολλοί λένε ότι στο τέλος του κρύβονται νεράιδες, θησαυροί και ξωτικά. 
Αν το µάντεψες σωστά, φτιάξτο µε όσα χρώµατα µπορείς στη φύση να βρεις. 

Γρίφος 4ος / Βρες το τραγούδι
Το καλοκαίρι µε αυτό ταξιδεύουµε συχνά!
Ήταν ένα µικρό… Ήταν ένα µικρό… Που ήταν αταξίδευτο, που ήταν αταξίδευτο. Κι 
έκαν' ένα µακρύ ταξίδι κι έκαν' ένα µακρύ ταξίδι µέσα εις την Μεσόγειο µέσα εις την 
Μεσόγειο.

Η φύση, όπως είδατε, µας προσφέρει υλικά πολλά.
Ας την προστατεύσουµε λοιπόν, για να συνεχίσουµε να την απολαµβάνουµε.


