Δραστηριότητα
«Φτιάχνω τα δικά μου Κόμικς»

Περιεχόμενο Διδασκαλίας
Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα παρουσιάσουμε τρόπους, με τους οποίους
μπορούμε να φτιάξουμε τα δικά μας κόμικς. Αρχικά, θα κάνουμε μια εισαγωγή για το
«τι είναι τα Κόμικς», στη συνέχεια θα παρατηρήσουμε μερικά γνωστά κόμικς και
τέλος θα δημιουργήσουμε τη δική μας ιστορία, με τις εικόνες και τους διαλόγους της.

Μέθοδος Διδασκαλίας
Στη δραστηριότητα θα εφαρμόσουμε τη βιωματική μάθηση και την εισήγηση.

Τι είναι τα Κόμικς;

Tα κόμικς είναι μια μορφή οπτικής τέχνης που αποτελείται από εικόνες
μέσα σε πλαίσια που συνήθως συνδυάζονται με κείμενο, το οποίο
τοποθετείται σε συννεφάκια. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν διάφορα
ηχητικά εφέ, διαλόγους, αφηγήσεις ή άλλες πληροφορίες.

Τα πιο συνηθισμένα κόμικς είναι αυτά που αποτελούνται από μια ιστορία που
εξελίσσεται σε 3-4 καρέ. Υπάρχουν όμως και μεγαλύτερες ιστορίες σε ειδικά
περιοδικά, βιβλία κόμικς κ.ά.

Η λέξη προέρχεται από τη λέξη «κωμικός», γιατί οι πρώτες
ιστορίες ήταν κωμικού περιεχομένου

Ιστορία και Κόμικς…
Οι ρίζες τους μπορούν να αναζητηθούν στο 15ο
αιώνα ή και στα Αιγυπτιακά ιερογλυφικά.
Η σημερινή μορφή τους εμφανίστηκε στα μέσα του
19ου αιώνα.

Τα πιο γνωστά κόμικς είναι αυτά όπως, τον Τεντέν, τον Λούκυ Λουκ, Αστερίξ και
Οβελίξ, Superhero Comics (όπως, Superman, Batman, Wonder Woman κ.ά. της DC
Comics και τον Iron Man, Spider-Man, Captain America, Hulk, Avengers κ.ά. της
Marvel Comics) κ.ά.

Τεντέν

Σούπερμαν

Αστερίξ και Οβελίξ

Δραστηριότητα

1ο Βήμα
Παρατηρούμε διάφορα κόμικς: τις ιστορίες, τις εικόνες, τις εκφράσεις προσώπου,
τους διαλόγους, τα πλαίσια εικόνων, κ.ο.κ.

2ο Βήμα
Διαλέγουμε ένα θέμα
π.χ. ο κεφάλας, η χελώνα, σούπερ ήρωας, οι περιπέτειες του/της …… (ένα όνομα
της επιλογής σας: αληθινό ή της φαντασίας σας)

ή σκεφτόμαστε μια ιστορία, π.χ. η πρώτη μέρα στο σχολείο, μια παράξενη μέρα,
ένας περίεργος ξένος, κ.ο.κ..
3ο Βήμα
Φτιάχνουμε την ιστορία μας.
Αφού διαλέξουμε το θέμα, χρησιμοποιούμε τη φαντασία μας και σκεφτόμαστε
μια ιστορία.
Για παράδειγμα: Ένας περίεργος ξένος.
Ο ξένος αυτός κάθε μέρα επισκέπτεται ένα τρομακτικό σπίτι. Αποφάσισα να τον
ακολουθήσω. Μέσα στο σπίτι άνοιξε ένα σεντούκι με ξόρκια. Εκείνη τη στιγμή
ακούω τον ξένο: Αμπρα κατάμπρα, αλακαζάμ αλακαζούμ και ΠΟΥΦΦ!!!. Ο ξένος
εξαφανίστηκε. Μεταμορφώθηκε σε βάτραχο!!
Μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας ιστορία.
4ο Βήμα
Δομούμε την ιστορία και διαλέγουμε μια μορφή με τα πλαίσια στα οποία θα
εικονογραφήσουμε την ιστορία. Όπως:
1)

3)

2)

4)

5)

5ο Βήμα
Κάνουμε τις ζωγραφιές, οι οποίες αναπαριστούν την ιστορία μας.
Παράδειγμα από την παραπάνω ιστορία:

Για τα σχέδια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω εκφράσεις προσώπου.

6ο Βήμα
Σχηματίζουμε διάφορα συννεφάκια, μέσα στα οποία γράφουμε τους διαλόγους
και τα ηχητικά εφέ.

Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε έτοιμες εικόνες και να φτιάξετε τη δική σας
ιστορία.

Καλή διασκέδαση..!!

