
Αγαπητοί/ες Συνάδελφοι/ισσες, 
Σας ευχαριστούμε πολύ για το καταπληκτικό υλικό που μας στέλνετε για 
την επέτειο των 200 χρόνων από το 1821 και μπορούμε κι εμείς να 
συμμετέχουμε στην δημιουργικότητα και στη χαρά σας! Συγχαρητήρια 
για εσάς που εμπνέετε και στους/στις μαθητές/τριες σας που 
δημιουργούν εξαιρετικά έργα!  
Έως τώρα έχουμε λάβει ψηφιακά βιβλία, βιντεάκια με θεατρικά έργα, 
συγγραφή έργων και εξαιρετικές ζωγραφιές. 
 Όλα αυτά έχουμε σκοπό να τα ανεβάζουμε σε ένα αποθετήριο καλών 
πρακτικών που θα δημιουργήσουμε στην Ιστοσελίδα της Αθμιας Εκπ 
Λάρισας σε ένα πλαίσιο ανταλλαγής καλών πρακτικών και ιδεών.  
Περιμένουμε και τις δικές σας δημιουργίες.  
Μπορείτε να στείλετε το υλικό σας ή το link των δράσεων σας μαζί με 
ένα διευκρινιστικο κείμενο στο sxoldraslar@gmail.com . 
 
Η Υπεύθυνη Σχολ Δραστ. Π.Ε.Λάρισας  
 
 

 

 

9ο Δ. Σχ. Λάρισας 
 
Ελάχιστος φόρος τιμής στους αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης 
του 1821, είναι η δημιουργία ενός βίντεο αφιερώματος στον αγώνα 

mailto:sxoldraslar@gmail.com


τους. 
 
https://youtu.be/0hfgzFgH0D8 
 
Σταφύλη Γεωργία 
 
 
 
 
Ν/Γ Μακρυχωρίου  
 
Καλημέρα σας και Χρόνια Πολλά για την χθεσινή Μεγάλη Ημέρα! Σας   
αποστέλλω ένα μικρό βιντεάκι με τις δουλειές των παιδιών μας στην 
ΕΞΑΕ  για την 25η Μαρτίου 1821! Στις δύσκολες και ιδιαίτερες συνθήκες 
που  ζούμε προσπαθήσαμε με τα παιδιά να διατηρήσουμε τις 
παραδόσεις μας και  να τους μεταλαμπαδεύσουμε τα ιδεώδη της 
Πατρίδας μας. Σίγουρα η εξ  αποστάσεως διδασκαλία μας εμπόδισε να 
κάνουμε όσα θα θέλαμε και είχαμε  σχεδιάσει για τη μεγάλη αυτή Ιδέα 
της Ελευθερίας! Όμως έστω και έτσι με  τον δικό μας τρόπο τιμήσαμε 
τους ήρωες του 21!Ζωγραφίσαμε, φτιάξαμε  του ήρωες και τις ηρωίδες 
και απαγγείλαμε ποιήματα για Δόξα και Τιμή  τους! 
Σας στέλνουμε λοιπόν το βιντεάκι μας που αν και μικρό, κρύβει μέσα 
του  την προσπάθεια παιδιών και γονιών να ανταποκριθούν στο 
κάλεσμα της  Μεγάλης Επετείου για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση 
του 1821! 
Χρησιμοποιήστε το όπως θέλετε, αν θέλετε! 
https://youtu.be/u_oV3VtH9ks 
το λινκ 
 
Ευχαριστούμε! 
 
Τα παιδάκια του Ν/Γ Μακρυχωρίου 
και οι δασκάλες 
 
Ροδόπη Γιαννακάκη 
 
Αθηνά Ζιώγα 
 
 
 

https://youtu.be/0hfgzFgH0D8
https://youtu.be/u_oV3VtH9ks


 
3ο Ν/γείο Λάρισας 
 
Από Χριστίνα Τσεκέ 
https://drive.google.com/file/d/1rWBQPgdvwMFdAqcWGmV4RfHi-
_8rwGYm/view?usp=sharing 
 
 
 
 
 
26ο Δημ. Σχ. Λάρισας 
 
 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fread.bookcreator.co
m%2Fy6dpu7Ymn1f7pBlT059syZ2a5AQ2%2FzU9gVcbkTzujBJ_AZf0zvQ%
3Ffbclid%3DIwAR37KpIzcHJotd-UA0LJaXrBjWh-
flnwx3Qs_05LnJizWhMKKJ8MpksHiI8&h=AT2IbGS2Kl6SMoy9Hx1QRYV-
t7KmId4cDtjSQGmE5lw-zdmCkT9EYzWqZxnhNpcqM5JdlBt3e38lE-
liXN3QGQPxo_HSJd4l2JqRdxfVXdHTI9fdIln01toFsjLzYm-Xh8jj 
 
 
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΧΑΡΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΜΕ 2  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ  ΑΦΙΣΕΣ  ΠΟΥ 
ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΝΗΠΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ εΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ . 
ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΕΤΣΙ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΤΙ ΜΙΚΡΟ,  ΣΤΑ  
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ   ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ !! 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ 
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
ΑΓΛΑΙΑ ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗ    
 
 
 
Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη 
Σας στέλνουμε το link με τις δράσεις του Δημοτικού μας Σχολείου για 
την 25η Μαρτίου. 
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http://ekpmpakogianni.gr/?p=13536 
 
 
 
 
Νηπιαγωγείο ΛΗΤΩ - ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ   

         Οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου ΛΗΤΩ - ΤΣΑΚΙΡΗ ΘΕΟΚΛΗ  

στα πλαίσια των διαδικτυακών τους μαθημάτων την Τετάρτη 24.03.21 

υλοποίησαν τη σχολική τους γιορτή για τα 200 χρόνια απο την 

Επανάσταση του 1821. Τα παιδιά μας στο παρακάτω βίντεο( που 

έχουμε αναρτήσει στο κανάλι μας στο youtube) τραγουδούν, 

απαγγείλουν ποιήματα για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και 

αναφέρονται στους ήρωες του '21, ενώ  παράλληλα παρουσιάζουν τις 

εικαστικές τους δημιουργίες για τη  μεγάλη επέτειο του Έθνους μας.  

https://youtu.be/2DDoipcyz7E 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ  

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΛΗΤΩ ΤΣΑΚΙΡΗ  

 
 
 
44o Δημοτικό σχολείο Λάρισας 
 
Καλησπέρα Κωνσταντίνα 
Σου στέλνω κάποιες εργασίες που κάναμε με αφορμή τα 200 χρόνια 
από το 1821 
 
1)ΧΑΡΤΗΣ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΗΡΩΩΝ 
 
https://padlet.com/thome06/h9s069otd06gm0bj 
 
2)ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821 
ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ  
 

http://ekpmpakogianni.gr/?p=13536
https://youtu.be/2DDoipcyz7E
https://padlet.com/thome06/h9s069otd06gm0bj


KAΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
 
ΘΩΜΑΗ ΤΖΙΤΖΗ 
 


