
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 διευκρινιστικό κείμενο στο sxoldraslar@gmail.com . 
 
Η Υπεύθυνη Σχολ Δραστ. Π.Ε.Λάρισας  

 
 

 

 

 
 

 

 

mailto:sxoldraslar@gmail.com


 

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΤΑΞΗ: Δ ́2 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

« ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΖΩΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣΤΟΥ 1821...ΚΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ 

ΠΟΥΝ» 

Το Πολιτιστικό Πρόγραμμα που αναλάβαμε είχε αφόρμηση την επέτειο των 

200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.Σκεφθήκαμε πως θα ήταν εξαιρετικά 

ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας μαθαίνοντας πρώτα για τους 

Θεσσαλούς αγωνιστές. Έπειτα, σειρά στο ταξίδι μας είχε η συμβολή των γυναικών 

από διάφορα μέρη της Ελλάδας που στάθηκαν ατρόμητες μπρος στη θεά του 

κινδύνου, ικανές να θυσιαστούν για το δέντρο της Λευτεριάς. Φυσικά, δεν θα 

μπορούσαμε να παραλείψουμε ορισμένες από τις ηγετικές μορφές της Επανάστασης. 

Το ερώτημα που προέκυψε ήταν: Ποια εικόνα ζωής άφησαν αυτοί οι ήρωες στο 

πέρασμά τους; Πώς επιδρά η απόφασή τους να θυσιάσουν τα υπάρχοντά τους ακόμα 

και την ίδια τους τη ζωή, στις νεότερες γενιές; Επιχειρήσαμε μέσα από τα πορτρέτα 

ζωής των αγωνιστών να συνειδητοποιήσουμε τη σπουδαιότητα της έννοιας ελευθερία 

για όλους τους λαούς. Επιδιώξαμε να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε τη θυσία 

τους τους ιδωμένη πια στο δικό μας παρόν. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στα 

μαθήματα της Θεατρικής Αγωγής, της Ευέλικτης Ζώνης και της Γλώσσας. 

Κινηθήκαμε στα πλαίσια της Διερευνητικής, της Συνεργατικής και της Δημιουργικής 

μάθησης. Σε διερευνητικό επίπεδο τα παιδιά έψαξαν σε βιβλία και στο διαδίκτυο για 

να συλλέξουν πληροφορίες για τη ζωή και τη δράση των ηρώων. Σε συνεργατικό 

επίπεδο, οι μαθητές μας χωρίστηκαν σε ομάδες, έτσι ώστε κάθε ομάδα να αναλάβει 

να συγκεντρώσει τα στοιχεία που θα βοηθούσαν στη διαμόρφωση μιας ιστορικής 

συνείδησης γύρω από τα θέματα που μας απασχόλησαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

του προγράμματος. Επίσης, η συνεργασία εφαρμόστηκε και με τη μορφή συζήτησης 

κατά την ώρα των μαθημάτων. Αναφορικά με τη δημιουργική μάθηση τα παιδιά 

φιλοτέχνησαν πορτρέτα ηρώων της Επανάστασης, προσέγγισαν ποιητικά τη δυναμική 

των λέξεων «Ελευθερία» και «Θυσία». Αντιπαρέβαλαν τις δύο έννοιες ελευθερία και 

σκλαβιά μέσω εικαστικών δραστηριοτήτων δίνοντας μια πολυγλωσσική χροιά στις 



παραπάνωέννοιες, ασχολήθηκανμε την τεχνικήCalligrammes(Καλλιγράμματα) του 

Apollinaireέχοντας ωςκίνητρο τη λέξη «Αγώνας».Έδωσαν θεατρική πνοή στον 

πίνακα του Θ. Βρυζάκη «Η Ελλάς Ευγνωμονούσα» όπως και στα πορτρέτα των 

ηρώων που μας συστήνονταισε πρώτο πρόσωπο.Υπήρξε καταλυτική η δυναμική των 

παιδιών στη συγκέντρωση πληροφοριών και η θέλησή τους να ολοκληρωθεί το 

πρόγραμμα. Σημαντική ήταν η συμπαράσταση από το Τμήμα Σχολικών 

Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Λάρισας 

Σας στέλνουμε το σύνδεσμο για το πολιτιστικό μας πρόγραμμα, μαζί με το 

επεξηγηματικό κείμενο. 

Το αρχείο powerpoint έχει και ήχο. Να  το ανοίξετε σε προβολή παρουσίασης. 

Καλή συνέχεια 

https://blogs.sch.gr/9dimlarislar/archives/7945  

 

 
 

 

7ο Ν/γειο Λάρισας 

 

Σας χαιρετίζουμε στις δράσεις μας για το πρόγραμμα 1821-2021 .Το πολιτιστικό μας 

αυτό πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε τέσσερις μήνες μέσα σε δύσκολες συνθήκες λόγω 

των έκτακτων συνθηκών ,παρόλα αυτά καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε. 

Συμμετείχαν και τα δύο τμήματα του νηπιαγωγείου μας λαμβάνοντας όλα τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας. Σκοπός του προγράμματος ήταν να έρθουν τα παιδιά 

σε επαφή με την ένδοξη περίοδο της επανάστασης ,και να παρατηρήσουν τη 

διαδρομή της ιστορίας μας μέχρι και σήμερα .Πιστέυουμε πς με τις δραστηριότητες 

που πραγματοποιήθηκαν βάλαμε ένα λιθαράκι στις γνώσεις και εμπερίες των μικρών 

μας μαθητών! 

https://padlet.com/kikikele111/1lpuan2sfb52g22e 

 

Σας στέλνουμε το λινκ  7niplarisas.blogspot.com                

   Φέτος υλοποιήσαμε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο Πινελιές Ζωής από το 

1821 έως σήμερα. Συμμετείχαν και τα δύο τμήματα του Νηπιαγωγείου μας. 

Η διάρκεια ήταν τέσσερις μήνες και οι δράσεις που σας παρουσιάζουμε είναι 

ενδεικτικές. 

Συντονιστής-Κελεσίδου Κική 

Εκπαιδευτικοί-Ρούσα Νικολέτα,Τσαγκούλη Ευη 

 

 

 

 

5ο και 7ο Ν/γειο Τυρνάβου 

 

https://blogs.sch.gr/9dimlarislar/archives/7945
https://padlet.com/kikikele111/1lpuan2sfb52g22e
http://7niplarisas.blogspot.com/


Το υλικό βρίσκεται στην ιστοσελίδα των νηπιαγωγείων μας 

https://5o-7oniptyrnavou.blogspot.com/2021/06/1821-2021-200.html 

 

1ο Δημοτικό ΣχολείοΤυρνάβου - Ε΄ τάξη 

 

Τίτλος:   Ένα ιστορικό οδοιπορικό στον Αγώνα του 1821 
Οι μαθητές της Ε΄ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου με αφορμή τα 200 

χρόνια από την Επανάσταση του 1821 προσέγγισαν με τη δύναμη της γνώσης, της 

σκέψης και τη δημιουργική φαντασία την απελευθέρωση του Ελληνικού γένους.  

Με τον τρόπο τους αποτύπωσαν στο video με θέμα: «Ένα ιστορικό οδοιπορικό στον 

Αγώνα του ’21» τα σημαντικότερα γεγονότα και πρόσωπα. 

Στόχος να κατανοήσουν τα ηθικά μηνύματα που εκπέμπει το  ’21, μια κορυφαία 

στιγμή του ελληνικού έθνους. Μια στιγμή όπου σπουδαίοι και απλοί άνθρωποι 

αφιέρωσαν τη ζωή τους σ’ έναν κοινό σκοπό, την απελευθέρωση του ελληνικού 

γένους. 

Οι μαθητές αναζήτησαν στα σχολικά εγχειρίδια, στο διαδίκτυο και άλλες ιστορικές 

πηγές πληροφορίες για γεγονότα και πρόσωπα του 1821. Συγκέντρωσαν το υλικό και 

δημιούργησαν τα δικά τους εικαστικά έργα. Στη συνέχεια συζήτησαν,  

επεξεργάστηκαν τα έργα τους, ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους και έδωσαν σ’ αυτά 

λογοτεχνική μορφή (αφήγηση). Κατόπιν συνδύασαν την αφήγηση με την εικόνα και 

δημιούργησαν το δικό τους έργο, το video, που μας πληροφορεί και μας συγκινεί. 

Οι μικροί δημιουργοί γνώρισαν τους ήρωες του ’21, συζήτησαν για τις αξίες και τα 

ιδανικά και κατέθεσαν τις δικές τους σκέψεις. 

Εντυπωσιάστηκαν από τη γενναιότητα και τον ηρωισμό των Ελλήνων, που δε 

δείλιασαν ούτε στιγμή ενώ γνώριζαν πόσο υστερούσαν έναντι του κατακτητή. 

Γνώρισαν την πορεία του αγώνα, που οδήγησε στη δημιουργία του αυτόνομου και 

κατόπιν ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. 

Εν μέσω πανδημίας και με τις δυσκολίες και τα εμπόδια να είναι πολλά οι μαθητές 

της Ε΄ τάξης τα κατάφεραν. Ταξίδεψαν στα δοξασμένα χρόνια του 1821. 

 

Το link  της δράσης:  https://youtu.be/GPE1Wfc8h8M 

 

 

44ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας- Ε2 τάξη 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

 

https://blogs.sch.gr/thotzitzi/2021/05/07/gia-ta-200-chronia-apo-tin-elliniki-

epanastasi-e2/ 
 

 

https://5o-7oniptyrnavou.blogspot.com/2021/06/1821-2021-200.html
https://youtu.be/GPE1Wfc8h8M
https://blogs.sch.gr/thotzitzi/2021/05/07/gia-ta-200-chronia-apo-tin-elliniki-epanastasi-e2/
https://blogs.sch.gr/thotzitzi/2021/05/07/gia-ta-200-chronia-apo-tin-elliniki-epanastasi-e2/


ΘΩΜΑΗ ΤΖΙΤΖΗ 
 

1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Λάρισας 

 
Με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, στο 1ο 

Ειδικό Νηπιαγωγείο Λάρισας ξεκινήσαμε ένα ταξίδι στο χρόνο. Με τα παιδιά 

κατασκευάσαμε κούκλες, οι οποίες μας βοήθησαν να γνωρίσουμε την Λαϊκή Τέχνη 

και τις Παραδόσεις του τόπου μας.  

 

Το link  της δράσης:  https://blogs.sch.gr/1nipeidlaris/1821-2021-

psachnontas-tin-laiki-techni-kai-paradosi-toy-topoy-mas/ 

 Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου 

 

 

1ο Δ. Σ. Αμπελώνα- παράλληλη στήριξη 

 
 

Καλησπέρα σας!  

Ονομάζομαι Κωστούλη Παρασκευή και εργάζομαι ως παράλληλη στήριξη στο 1ο Δ. Σ. 

Αμπελώνα.  

Με αφορμή τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821, έγραψα ένα ποίημα ,το 

οποίο στη συνέχεια το μετέτρεψα ψηφιακά σε βιντεάκι. Το ποίημα αυτό, το δουλέψαμε 

με τα παιδιά κατά την διάρκεια της τηλεκπαίδευσης ,αναλύοντάς το και 

ζωγραφίζοντας τις εικόνες που "κρύβονται" σε αυτό!  

Σας επισυνάπτω τα αρχεία, ελπίζοντας να σας αρέσει η προσπάθειά μας!  

Με εκτίμηση,  

Κωστούλη Παρασκευή 

 

 

 

Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο ΛΗΤΩ-Τσακίρη Θεόκλη 

 

   Σας διαβιβάζουμε τα τελευταία αρχεία μας του Νηπιαγωγείου ΛΗΤΩ που αφορούν 

τον εορτασμό της επετείου των 200 ετών από το 1821. Κατόπιν συνελεύσεως του 

συλλόγου διδασκόντων με ημερομηνία 12/05/21 με αριθμό πρωτοκόλλου 0138, 

συναποφασίσαμε να αποστείλουμε στους γονείς υπεύθυνες δηλώσεις για τη 

συμμετοχή των παιδιών του Νηπιαγωγειου μας σε  βίντεο του τραγουδιού που 

φτιάξαμε την περίοδο των webex μαθημάτων μας. Δημιουργήσαμε το βίντεο και σας 

το αποστέλλουμε για το αποθετήριο που έχει δημιουργηθεί από την Πρωτοβάθμια 

Λάρισας πως τιμή των 200 χρόνων από την επανάσταση του 21.  

Συμμετείχαν ονομαστικά οι παρακάτω μαθητές: Κουτσούκη Αμαλία - Ελένη, 

Δάσσιου Βασιλική, Τογκαλίδης Αναστάσιος, Σούλας Αστέριος, Σολομών Μωύς , 

Γελαλής Θεόδωρος-Ραφαήλ, Ζαφειρίου Δημήτριος, Τσουμάνης Νικόλαος, Πατέας 

Χρήστος . 

https://blogs.sch.gr/1nipeidlaris/1821-2021-psachnontas-tin-laiki-techni-kai-paradosi-toy-topoy-mas/
https://blogs.sch.gr/1nipeidlaris/1821-2021-psachnontas-tin-laiki-techni-kai-paradosi-toy-topoy-mas/


Σας προωθούμε τη διαδρομή από την μη καταχωρισμένη ανάρτηση μας στο youtube 

https://youtu.be/J8AzOFaNYAs 

*Οι υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων υπάρχουν στο σχολείο μας . 

 

ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 1821  

Οι στίχοι του τραγουδιού  των μαθητών του Νηπιαγωγείου ΛΗΤΩ – ΤΣΑΚΙΡΗ 

ΘΕΟΚΛΗ για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821.Το υλικό προετοίμασαν 

τα παιδιά στα πλαίσια των διαδικτυακών μαθημάτων του Μαρτίου - Απριλίου  με τη 

συμμετοχή της νηπιαγωγού τους Τσακίρη Θεόκλης- Λητούς 

 

ΤΙΤΛΟΣ : ΤΟ ‘ 21 ΧΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 

Το 21 χτυπά στην καρδιά, 

μικροί μεγάλοι θυμούνται ξανά,  

200 χρόνια ελεύθερη ζωή,  

αναπολούμε με δόξα και τιμή  

 

Μαντώ Διάκος και Κοραής,  

έγραψαν ιστορία μαρτυρική  

ματωμένες σελίδες της ζωής,  

σε μία τόση δα κουκκίδα γης. 

 

Από το 1821  ως το 2021 

 χρόνια μνήμης με αγάπη κεντημένα 

 ως το 2021  

 

Εμείς τα μικρά μικρά παιδιά,  

πάντα θα τιμούμε ειλικρινά,  

την όμορφη ελληνική μας γη 

που τη στοιχειώνουν, Νεράιδες και Θεοί. 

 

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το 21,  

τα πάθη του λαού μας ένα, ένα,  

μπροστά τους υποκλίνονται οι λαοί 

και εμείς με θάρρος κοιτάμε τη ζωή. 

 

Από το 1821 ως το 2021 

 χρόνια μνήμης με αγάπη κεντημένα 

 ως το 2021 

 

Με εκτίμηση , η διευθύντρια,                                                                                                              

Τσακίρη Θεόκλη   

 

 

 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  
 

 
 

 

Κυρία Χατζημίχου, σας αποστέλλουμε το υλικό που δημιούργησαν οι   
μαθητές,τριες του 5ου Δ.Σ.Τυρνάβου για τα 200 χρόνια από το 1821. 

https://youtu.be/J8AzOFaNYAs


 
Οι μαθητές,τριες του 5ου Δ.Σ. Τυρνάβου για τη συμπλήρωση των 200   
χρόνων από την ελληνική επανάσταση συμμετείχαν στο 1ο 
Πανθεσσαλικό Μαθητικό e-Συνέδριο 14 Μαΐου 2021 με θέμα: "Το 1821 
μέσα από τα μάτια  των παιδιών". 
 
1. Δημιούργησαν ένα συνεργατικό ψηφιακό προϊόν ηλεκτρονικό βιβλίο   
(ebook) που αναφέρεται στην τοπική ιστορία στα χρόνια της   
τουρκοκρατίας, στο οποίο ενσωμάτωσαν εικαστικές και γλωσσικές   
δραστηριότητες. 
 
ΤΙΤΛΟΣ: " ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ ΜΝΗΜΕΣ  1821-2021                          
 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ" 
 
https://en.calameo.com/read/0054008301f939a102f56 
 
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Καψάλη Παρασκευή, Κουκουλιάτρα Ζωή, 
Μπάκου  Καλλιόπη, Παπαργύρη Σοφία 
 
Το ηλεκτρονικό βιβλίο (ebook) παρουσίασαν βιντεοσκοπημένα οι 
μαθήτριες  της ΣΤ΄τάξης Λυμπίκη Θεοδώρα και Στατήρη Μαρία με τη 
δασκάλα του  σχολείου μας κ. Καψάλη Παρασκευή. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nHE8gMZOHp4 
 
 
2. Με αφορμή την τοπική ιστορία δημιούργησαν μία διαδραστική   
διαδικτυακή αφίσα με εκτενή αναφορά στον εθνικό ύμνο. Εμβάθυναν 
στα νοήματα της επανάστασης και στη διαχρονικότητα αυτών με 
διαθεματικό  τρόπο. 
 
   ΤΙΤΛΟΣ: «Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ» 
 
https://www.thinglink.com/card/1442888178041094147 
 
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΤΡΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΙΣΑΣ: Ε΄ΤΑΞΗ 

https://en.calameo.com/read/0054008301f939a102f56
https://www.youtube.com/watch?v=nHE8gMZOHp4
https://www.thinglink.com/card/1442888178041094147


 
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Βελεσιώτου Αικατερίνη, Μιχμίζου 
Δέσποινα 
 
Τη διαδικτυακή διαδραστική αφίσα παρουσίασαν live οι μαθήτριες της   
Ε΄τάξης Ευαγγέλου Παρασκευή και Φουρκιώτη Ελισσάβετ με την   
εκπαιδευτικό Μουσικής του σχολείου μας κ. Βελεσιώτου Αικατερίνη. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Vs-p7YNUV00 
 
Με εκτίμηση, 
Μπάκου Καλλιόπη, Δ/ντρια 5ου Δ. Σ. Τυρνάβου  
 
 
 
 
3ο Δ. Σχ. Φαρσάλων 
 
Ελάχιστος φόρος τιμής στους αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης 
του 1821, είναι η δημιουργία ενός βίντεο αφιερώματος στον αγώνα 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=Vs-p7YNUV00
https://youtu.be/0hfgzFgH0D8


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!  
το λινκ:  https://youtu.be/u_oV3VtH9ks 
 
Ευχαριστούμε! 
 
Τα παιδάκια του Ν/Γ Μακρυχωρίου 
και οι δασκάλες 
 
Ροδόπη Γιαννακάκη 
 
Αθηνά Ζιώγα 
 
 
 
 
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 
 

https://youtu.be/u_oV3VtH9ks
https://drive.google.com/file/d/1rWBQPgdvwMFdAqcWGmV4RfHi-_8rwGYm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rWBQPgdvwMFdAqcWGmV4RfHi-_8rwGYm/view?usp=sharing
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fread.bookcreator.com%2Fy6dpu7Ymn1f7pBlT059syZ2a5AQ2%2FzU9gVcbkTzujBJ_AZf0zvQ%3Ffbclid%3DIwAR37KpIzcHJotd-UA0LJaXrBjWh-flnwx3Qs_05LnJizWhMKKJ8MpksHiI8&h=AT2IbGS2Kl6SMoy9Hx1QRYV-t7KmId4cDtjSQGmE5lw-zdmCkT9EYzWqZxnhNpcqM5JdlBt3e38lE-liXN3QGQPxo_HSJd4l2JqRdxfVXdHTI9fdIln01toFsjLzYm-Xh8jj
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fread.bookcreator.com%2Fy6dpu7Ymn1f7pBlT059syZ2a5AQ2%2FzU9gVcbkTzujBJ_AZf0zvQ%3Ffbclid%3DIwAR37KpIzcHJotd-UA0LJaXrBjWh-flnwx3Qs_05LnJizWhMKKJ8MpksHiI8&h=AT2IbGS2Kl6SMoy9Hx1QRYV-t7KmId4cDtjSQGmE5lw-zdmCkT9EYzWqZxnhNpcqM5JdlBt3e38lE-liXN3QGQPxo_HSJd4l2JqRdxfVXdHTI9fdIln01toFsjLzYm-Xh8jj
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fread.bookcreator.com%2Fy6dpu7Ymn1f7pBlT059syZ2a5AQ2%2FzU9gVcbkTzujBJ_AZf0zvQ%3Ffbclid%3DIwAR37KpIzcHJotd-UA0LJaXrBjWh-flnwx3Qs_05LnJizWhMKKJ8MpksHiI8&h=AT2IbGS2Kl6SMoy9Hx1QRYV-t7KmId4cDtjSQGmE5lw-zdmCkT9EYzWqZxnhNpcqM5JdlBt3e38lE-liXN3QGQPxo_HSJd4l2JqRdxfVXdHTI9fdIln01toFsjLzYm-Xh8jj
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fread.bookcreator.com%2Fy6dpu7Ymn1f7pBlT059syZ2a5AQ2%2FzU9gVcbkTzujBJ_AZf0zvQ%3Ffbclid%3DIwAR37KpIzcHJotd-UA0LJaXrBjWh-flnwx3Qs_05LnJizWhMKKJ8MpksHiI8&h=AT2IbGS2Kl6SMoy9Hx1QRYV-t7KmId4cDtjSQGmE5lw-zdmCkT9EYzWqZxnhNpcqM5JdlBt3e38lE-liXN3QGQPxo_HSJd4l2JqRdxfVXdHTI9fdIln01toFsjLzYm-Xh8jj
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fread.bookcreator.com%2Fy6dpu7Ymn1f7pBlT059syZ2a5AQ2%2FzU9gVcbkTzujBJ_AZf0zvQ%3Ffbclid%3DIwAR37KpIzcHJotd-UA0LJaXrBjWh-flnwx3Qs_05LnJizWhMKKJ8MpksHiI8&h=AT2IbGS2Kl6SMoy9Hx1QRYV-t7KmId4cDtjSQGmE5lw-zdmCkT9EYzWqZxnhNpcqM5JdlBt3e38lE-liXN3QGQPxo_HSJd4l2JqRdxfVXdHTI9fdIln01toFsjLzYm-Xh8jj
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fread.bookcreator.com%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. 
 
http://ekpmpakogianni.gr/?p=13536 
 

 

Οι μαθητές της Β’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου μας κατά τη διάρκεια 
των εξ’ αποστάσεως μαθημάτων και με αφορμή τον εορτασμό για 
τα 200 χρόνια του σύγχρονου ελληνικού κράτους, στο πλαίσιο του 
μαθήματος της Πληροφορικής, της Γλώσσας, των Εικαστικών, της 
Μουσικής και της Θεατρικής Αγωγής συνεργάστηκαν διαδικτυακά, 
δημιούργησαν ζωγραφιές  και κατασκευές με Playmobil,για να 
απεικονίσουν τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου αυτής,  μελοποίησαν 
το δικό τους τραγούδι για το 1821, ηχογράφησαν ένα σχετικό θεατρικό 
έργο και τα παρουσίασαν σε βίντεο στο Φεστιβάλ Ψηφιακής 
Δημιουργίας. 

http://ekpmpakogianni.gr/?p=13536


Δείτε το βίντεο στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://we.tl/t-0XkXB1zUBj 

 

Με εκτίμηση, 

Χρυσούλα Σαμψάρη 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

 
 
 
 
 
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 

https://we.tl/t-0XkXB1zUBj
https://youtu.be/2DDoipcyz7E


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  
 
KAΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
 
ΘΩΜΑΗ ΤΖΙΤΖΗ 
 

https://padlet.com/thome06/h9s069otd06gm0bj

