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Το Tux Paint μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού χωρίς
περιορισμούς, με μοναδική προϋπόθεση να μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιούν το
ποντίκι. Ακόμα κι αν δεν ξέρουν να διαβάζουν (η ανάγνωση είναι απαραίτητη μόνο κατά
την αποθήκευση της εικόνας, όπου μπορεί ο εκπαιδευτικός να βοηθήσει) μπορεί το
λογισμικό αυτό να χρησιμοποιηθεί στους πρώτους μήνες της Α’ Δημοτικού ή ακόμα και
στο Νηπιαγωγείο.

Το Tux Paint έχει πολλές περισσότερες δυνατότητες από την ζωγραφική των Windows.
Συνδυάζει ένα κατανοητό interface, με εφέ ήχου και μια μασκότ (πιγκουινάκι) που οδηγεί τα παιδιά καθώς
χρησιμοποιούν το πρόγραμμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας
από παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Μπορεί επίσης να ενσωματωθεί σε μαθησιακά σχέδια
εργασίας και διαθεματικές δραστηριότητες. Η ιδέα της στάμπας-σφραγίδας με την οποία μπορούν ακόμα και τα
παιδιά που δεν ζωγραφίζουν καλά να πετύχουν αισθητικά ικανοποιητικό αποτέλεσμα το καθιστά πολύ
ενδιαφέρον ακόμα και για παιδιά Νηπιαγωγείου.

Οι σφραγίδες στο Tux Paint δίνουν την δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουμε σε πολλά μαθήματα στην
κατεύθυνση μιας διαθεματικής προσέγγισης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην ευέλικτη ζώνη, ενώ
χαρακτηριστικά κάποια μαθήματα στα οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί είναι η Μελέτη του Περιβάλλοντος, η
Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τα Εικαστικά, τα Αγγλικά.

Τα παιδιά καταρχήν εξασκούνται στην παιγνιώδη χρήση του ποντικιού σχεδιάζοντας γραμμές, κύκλους,
σχήματα, κάνοντας «μαγικά» κλπ.

Στην Μελέτη Περιβάλλοντος, με τις σφραγίδες τα παιδιά με έναν ρεαλιστικό και ευχάριστο τρόπο απεικονίζουν
δέντρα, ζώα και άλλα στοιχεία που μαθαίνουν στο σχολικό βιβλίο.

Στην Γλώσσα, τα παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού χρησιμοποιώντας το εργαλείο κειμένου εξασκούνται
στην γραφή με τρόπο χαρούμενο και πιο αποδοτικό από έναν επεξεργαστή κειμένου.

Στα Μαθηματικά τα παιδιά εξασκούνται στην σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων.

Στα Εικαστικά, τα παιδιά εξασκούν τη δεξιότητα της ζωγραφικής, παράγοντας αποτελέσματα δημιουργικά. Σε
μεγαλύτερες τάξεις μπορούν να προσθέτουν εφέ σε φωτογραφίες, να θολώνουν την εικόνα, να την
επεξεργάζονται ικανοποιητικά κλπ.

Στα Αγγλικά, τα παιδιά χρησιμοποιώντας την αγγλική έκδοση του προγράμματος κάνουν μια ευχάριστη
εξάσκηση σε αυτήν την γλώσσα (αντικείμενα, ζώα, φυτά, παιχνίδια κλπ).

Σε κάθε περίπτωση, το Tux Paint είναι ένα εποικοδομητικό εργαλείο γραφικών γενικής χρήσης με πολλαπλές
σχεδιαστικές δυνατότητες, που ανταποκρίνεται απόλυτα στη συγκεκριμένη ηλικία, προωθεί τη δημιουργική
έκφραση και τη φαντασία, καθώς και την καλλιέργεια της οπτικής και συναισθηματικής εκπαίδευσης.
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