Προτάσεις για δραστηριότητες με αφορμή την εικόνα των Εισοδίων
της Θεοτόκου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.
Για την τέχνη στα Επτάνησα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του
Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου
https://www.byzantinemuseum.gr/el/permanentexhibition/from_Byzantiu
m_to_Modern_Era/painting_ionian_islands/
Και μέσα στο Μουσείο μπορείτε να βρείτε την εικόνα στην ενότητα της
έκθεσης IV. Από το Βυζάντιο στη Νεότερη Εποχή I.1β Η Τέχνη στα
Επτάνησα. Είδος μεικτό αλλά νόμιμο.
 Ζωγραφίστε μία σκηνή από την αφήγηση που σας άρεσε
περισσότερο και στείλτε τις ζωγραφιές σας στο Μουσείο στη
διεύθυνση edu.bma@culture.gr
 Με αφορμή την εικόνα των Εισοδίων της Θεοτόκου του
Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου συγκεντρώστε υλικό κια
φτιάξτε ένα κολλάζ με θέμα την τέχνη στα Επτάνησα το 17ο αι.,
τους βασικούς εκπροσώπους της εποχής και τα έργα τους.
 Συγκεντρώστε από το διαδίκτυο ή την εγκυκλοπαίδεια του
σχολείου ή του σπιτιού σας, στοιχεία για τη ζωή και το έργο του
Εμμανουήλ Λαμπάρδου, για τα χρώματα που χρησιμοποιεί ο
ζωγράφος, τον τρόπο που αποδίδονται τα πρόσωπα της εικόνας (η
στάση τους, η μικρή σε μέγεθος Παναγία κ.α) για τα κτήρια που
έχει η εικόνα και τί σχέση έχουν με το θέμα.
 Συνδέστε την εικόνα και με άλλα μαθήματα, Θρησκευτικά,
Γλώσσα, Ιστορία, Εικαστικά.
 Με αφορμή την εικόνα των Εισοδίων του Μουσείου φτιάξτε με τη
βοήθεια του/της εικαστικού, τις δικές σας εικόνες, με θέμα τα
Εισόδια της Θεοτόκου και μάθετε για τις φάσεις κατασκευής μίας
εικόνας.
 Μιλήστε προφορικά ή γραπτά για τα συναισθήματα που νιώθει το
κάθε πρόσωπο της στην εικόνα των Εισοδίων της Θεοτόκου και τί
νιώθεται και εσείς βλέποντας την εικόνα.

 Διαβάστε τους ύμνους που αναφέρονται στη γιορτή, το Ευαγγέλιο
της ημέρας και την περικοπή του Ευαγγελίου (θ΄1-7) για τα Άγια
των Αγίων.
 Συζητήστε για το αν υπάρχει στην πόλη ή στο χωριό σας εκκλησία
που να είναι αφιερωμένη στα Εισόδια της Θεοτόκου και πώς
γιορτάζεται στο τόπο σας η μέρα αυτή.
 Συζητήστε για τα έθιμα που υπάρχουν αυτή την εποχή του χρόνου
και πώς συνδέονται με τα Εισόδια της Θεοτόκου.
 Οργανώστε μία επίσκεψη στην Καπνικαρέα.

