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Οι γιορτές στο Νηπιαγωγείο
(Οδηγός Νηπιαγωγού,2003).

• Δίνουν έμφαση στη διαδικασία και όχι στο τελικό αποτέλεσμα.

• Ανταποκρίνονται  στις δυνατότητες και στα ενδιαφέροντα των 
παιδιών.

• Παρέχουν ευκαιρίες για δημιουργική

έκφραση και ενίσχυση της αυτό-εικόνας 

των παιδιών.

• Δεν στοχεύουν στην  καλή τελική παρουσίαση, 

αλλά στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος 

των παιδιών.



Οι γιορτές στο Νηπιαγωγείο συντελούν: 

• Στην αξιοποίηση γνώσεων

• Στην καλλιέργεια δεξιοτήτων (επικοινωνίας, δημιουργικότητας, 
κριτικής σκέψης, συνεργασίας)

• Στην  ενίσχυση αυτοπεποίθησης, εμπιστοσύνης 

στον/στην άλλο/άλλη

• Στο σεβασμό των διαφορετικών ιδεών

• Στην καλλιέργεια ομαδικού κλίματος 

• Στην καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας



Οι γιορτές στο Νηπιαγωγείο μπορεί να είναι: 

• Έκθεση ατομικών και ομαδικών εργασιών

• Δραματοποιήσεις ιστοριών, ποιημάτων

• Προσεγγίσεις- Αναπαραστάσεις Έργων Τέχνης

• «Παγωμένες εικόνες» διαφόρων σκηνών

• Τραγούδια- Χορούς

• Ποιήματα (Ομαδικά-ατομικά)

• Παρουσίαση των Σχεδίων Εργασίας

• Επίσκεψη σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης



Με ποιον τρόπο, μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά 
να  μάθουν και να κατανοήσουν τα ιστορικά γεγονότα ;

Παρουσίαση των γεγονότων χωρίς φανατισμό

Υλοποίηση Βιωματικών  δράσεων

Επιλογή ελκυστικών δραστηριοτήτων, κατάλληλα προσαρμοσμένων στην 
ηλικία τους

Εναλλαγή δραστηριοτήτων και μεθοδολογικών εργαλείων, ώστε να μη χαθεί 
το ενδιαφέρον των παιδιών



Φάση Προετοιμασίας

Επίσκεψη σε 
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης



Δημιουργία  γωνιάς παράδοσης





Εικαστικές δραστηριότητες









Κατασκευή σκηνικών από τα ίδια τα παιδιά



Δημιουργία ιστορίας, με αφορμή ένα Έργο Τέχνης. 
Θεόφιλος:«Καραϊσκάκης κατασκήνωση στον Πειραιά»















Στην τάξη σε επιδαπέδιο πλέγμα τα παιδιά έπαιξαν πολλές
φορές με τη σύνθεση της σημαίας και την ανάγνωση κώδικα.
Στη γιορτή τα παιδιά ήταν προγραμματιστές και οι γονείς τα
ρομπότ, οι οποίοι και συνέθεσαν δύο σημαίες, μία με
λουρίδες και μια επιδαπέδια με χαρτιά Α4.

Ήταν μια δράση που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους .

Εμπλοκή Γονέων



Συνεργασία με τους γονείς

• Σε κάθε παιδί δόθηκε ένα χαρτί που απεικόνιζε ένα πρόσωπο ή ένα γεγονός της
Επανάστασης. Τα παιδιά μαζί με τους γονείς θα έπρεπε να ψάξουν σε
εγκυκλοπαίδειες , στο internet, σε σχολικά βιβλία ιστορίας να βρουν κάποιες
πληροφορίες. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης έγινε ένα μικρό κείμενο (2-3
σειρές )που το παιδί θα έλεγε την ημέρα της γιορτής.



Πληροφορίες που συνέλεξαν τα παιδιά  για τους ήρωες-
γεγονότα του 1821,σε συνεργασία με τους γονείς





Τα παιδιά παρουσιάζουν τους ήρωες



«Μπαρμπα - Γιάννη, Μακρυγιάννη»

• Ο στρατηγός  Μακρυγιάννης, ζήτησε από ένα λαϊκό ζωγράφο να αποτυπώσει με το πινέλο του, διάφορες 
μάχες και γεγονότα όπως ο ίδιος του τα περιέγραφε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μια σειρά από απλούς και 
περιγραφικούς πίνακες ζωγραφικής.









Μια  γιορτή, βασισμένη σε ‘Εργα Τέχνης

Προηγήθηκε κάποιο χρονικό διάστημα ενασχόλησης των παιδιών με τους πίνακες μέσω γλωσσικών,
μαθηματικών και δραστηριοτήτων εικαστικών.

Τους προτάθηκε να παρουσιάσουν όσα έμαθαν, στη γιορτή που θα ετοίμαζαν για την 25η Μαρτίου.

Χωρισμός σε τέσσερις ομάδες: η πρώτη ήταν οι αφηγητές, η δεύτερη ήταν τα παιδιά που θα
αναπαριστούσαν τους πίνακες ζωγραφικής δημιουργώντας παγωμένες εικόνες, η τρίτη ομάδα θα ζωντάνευε
τους πίνακες δημιουργώντας φανταστικούς διαλόγους με τα πρόσωπα και η τέταρτη ομάδα θα τραγουδούσε
τον "Θούριο" του Ρήγα.

• ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ:

Αρχικά κάθε αφηγητής έλεγε κάποια λόγια ( κείμενο από το υλικό που είχαν χρησιμοποιήσει, προσαρμοσμένο

κατάλληλα ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να το αποδώσουν) .Στη συνέχεια προβαλλόταν ένα βίντεο με τις

δημιουργίες των παιδιών:



Ο Παλαιών Γερμανός ευλογεί  τη Σημαία της 
Ελευθερίας





Ο Θ. Κολοκοτρώνης-Λέρνη λίμνη συναθροίζει 
Νικητάς του Δράμαλη



Οι Τρεις Ήρωες



Αξιοποίηση κειμένων

• Αξιοποιήθηκαν κείμενα πηγών που βρήκαμε στο βιβλίο της

Στ΄τάξης του Δημοτικού σχολείου. Α) Το κείμενο από τον όρκο

της Φιλικής Εταιρείας: Β) Τον λόγο του Κολοκοτρώνη στους

Αγωνιστές πριν από τη μάχη με το Δράμαλη:

• Ακούστηκε το δημοτικό τραγούδι "Τα παιδιά της Σαμαρίνας" και 

εικονογραφήθηκε από τα παιδιά:



Το Κείμενο από τον Όρκο της Φιλικής 
Εταιρείας



Ζωγραφίζουν το δημοτικό τραγούδι: « Παιδιά της 
Σαμαρίνας»



Ο λόγος του Κολοκοτρώνη στους αγωνιστές, 
πριν από την  μάχη με τον Δράμαλη



Φαντάστηκαν  την Μπουμπουλίνα να γράφει γράμμα στον 
Κολοκοτρώνη για να του ανακοινώσει τη συμμετοχή της 

στον Αγώνα:



Έφτιαξαν  μια ιστορία με αφορμή πίνακες 
ζωγραφικής με θέμα την Ελληνική 

Επανάσταση



Προσέγγιση- Αναπαράσταση
Έργων Τέχνης

«Επιστροφή από το Πανηγύρι», του 
Νικηφόρου Λύτρα.







Υλοποίηση γιορτής εκτός του σχολικού χώρου



Δημοτικοί Χοροί



Τα παιδιά τραγουδάνε:

https://www.youtube.com/watch?v=eSs1ypMK
Cqg

https://www.youtube.com/watch?v=eSs1ypMKCqg


Το φωτογραφικό υλικό προέρχεται από:

• Το 6ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου (http://6nipagdimitriou.blogspot.com/)

• 27ο Νηπιαγωγείο Αθηνών (προσωπικό φωτογραφικό αρχείο)

• 1ο Νηπιαγωγείο Μεγαλόπολης 
(http://nipiagogoiarkadias.blogspot.com/2018/06/blog-post.html)

• 3ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης
(http://nipiagogoiarkadias.blogspot.com/2018/06/blog-post.html)

• 15ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης
(http://nipiagogoiarkadias.blogspot.com/2018/06/blog-post.html)

http://nipiagogoiarkadias.blogspot.com/2018/06/blog-post.html
http://nipiagogoiarkadias.blogspot.com/2018/06/blog-post.html
http://nipiagogoiarkadias.blogspot.com/2018/06/blog-post.html


Σας ευχαριστώ πολύ!


