
Εκπαιδευτικές Δράσεις 
«28η Οκτωβρίου» 

Τμήμα 2- Υπεύθυνη νηπιαγωγός: Ζ.Γκάγκα 



Τα παιδιά μέσα από παρατήρηση 

εικόνων και συζήτηση μαθαίνουν τα 

γεγονότα τα οποία αποτυπώνουν σε 

ατομικό φύλλο εργασίας.  

Έρχονται σε επαφή με μουσικά 

ακούσματα (Βάζει ο Ντούτσε τη στολή 

του, Εθνικός ύμνος, κτλ.) ενώ μέσα από 

την επεξεργασία έμμετρων μικρών 

κειμένων (ποίηματα στο πλαίσιο του 

εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου) 

καλλιεργούν μνημονικές δεξιότητες μέσω 

της αποστήθισης και  αποκτούν 

συνεργατικές ικανότητες.  

 



- Μέσα από μια ομαδική δράση 

αποτυπώνουν ζωγραφικά τους 

στρατιώτες που πολεμούν στα 

βουνά ακούγοντας τα «Παιδιά της 

Ελλάδος, παιδιά» συζητώντας για 

το τι περιγράφει. 

-Ακολούθως, σε ατομικό  φύλλο 

εργασίας προσπαθούν να 

γράψουν τη λέξη «ΟΧΙ» όπως 

μπορούν ενώ μέσα από ένα  

παιχνίδι δραματοποίησης τα 

παιδιά, ακούγοντας αυθεντικά 

ηχητικά ντοκουμέντα  

αναπαριστούν τα γεγονότα (σήμα 

ραδιοφώνου,πολεμικό 

ανακοινωθέν, σειρήνες κτλ.) 





Ζωγραφίσαμε 
την ειρήνη και 
σκεφτήκαμε 
λέξεις, 
χαρακτηριστικά 
και χρώματα που 
της ταιριάζουν… 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ 

ΟΝΕΙΡΟ 

ΑΓΑΠΗ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ 



Επεξεργαστήκαμε 
τον πίνακα του 
Πάμπλο Πικάσο «Το 
παιδί με το 
περιστέρι» και τα 
παιδιά είπαν τις ιδέες 
τους με τη χρήση της 
ρουτίνας σκέψης 
«Βλέπω-Σκέφτομαι-
Αναρωτιέμαι» 
(Harvard Project Jero-
Thinking Routines). 

ΛΥΔΙΑ: ένα κορίτσι 
ΣΠΥΡΟΣ: ένα περιστέρι 
ΜΑΞΙΜΟΣ: ένα μικρό 
περιστέρι 
ΝΙΚΟΛΑΣ: περιστέρι 
ΜΙΑ: η κούκλα 
ΙΟΛΗ ΌΛΓΑ: μπάλα 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ: Κρίστη 
ΣΟΦΙΑ: το περιστέρι 
ΤΕΑ: το άσπρο κορίτσι 
 
 

-  Γιατί είναι όμορφο (Θεόφιλος) 
-  Γιατί είναι μικρό (Λυδία) 
- Γιατί συμβολίζει την ελπίδα και      
τον αφρό της θάλασσας (Λυδία) 



Άραγε το παιδί στον 
πίνακα ζεί σε πόλεμο 

ή σε ειρήνη; 

Τα παιδιά προσπάθησαν να σκεφτούν και να βρουν πράγματα από την 
τάξη που να ταιριάζουν σε κλίμα πολέμου και κλίμα ειρήνης. Μπήκαν σε 

διαδικασία σκέψης και προβληματισμού καθώς έπρεπε να 
δικαιολογήσουν με επιχείρημα αυτό που σκέφτηκαν… 



Πίνακας  
«Το παιδί με το 

περιστέρι» 

 Όταν έχουμε ΕΙΡΗΝΗ: 

 Μπορούμε να διαβάσουμε (ΒΙΒΛΙΟ-ΛΥΔΙΑ) 

 Έχουμε να φάμε (ΑΥΓΟΘΗΚΗ-ΘΕΟΦΙΛΟΣ) 

 Είναι χρωματιστή (ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΠΥΡΟΣ) 

 Μπορούμε να κάνουμε πλαστελίνη (ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ-ΜΑΞΙΜΟΣ) 

 Μπορούμε να πηγαίνουμε σχολείο (ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΝΙΚΟΛΑΣ και ΘΕΟΦΙΛΟΣ) 

 Έχουμε φάρμακα (ΛΥΔΙΑ) και πάμε στο γιατρό (ΣΠΥΡΟΣ)-(ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥ) 

 Όλος ο κόσμος είναι ασφαλής (ΛΥΔΙΑ) και ζουν  όλοι μαζί με ειρήνη (ΘΕΟΦΙΛΟΣ)-
(ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ) 

 Όταν έχουμε ΠΟΛΕΜΟ: 

 Υπάρχει μαύρο και καφέ χρώμα (ΤΕΑ ΚΑΙ ΜΑΞΙΜΟΣ-ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ) 

 Ο κόσμος πληγώνεται (ΣΠΥΡΟΣ-ΠΡΙΟΝΙ) 

 Θέλουμε κόλλα για να κολλήσουμε στον τοίχο τους κακούς (ΙΟΛΗ ΌΛΓΑ-ΚΟΛΛΑ) 

 Οι άνθρωποι κλαίνε (ΣΠΥΡΟΣ-ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΟ) 

 Στον πόλεμο η καρδιά ραγίζει γιατί είναι λυπημένη (ΛΥΔΙΑ-ΚΑΡΔΙΑ) 

 Υπάρχει θόρυβος από τα όπλα (ΤΕΑ και ΛΥΔΙΑ-ΜΑΡΑΚΑ) 

 

…



Πίνακας  
«Το παιδί με το περιστέρι» 
 
Μαθηματική 
δραστηριότητα: ακολουθία 
αριθμογραμμής με 
δημιουργία παζλ 



Τέλος, κατασκευάσαμε τα 
καθιερωμένα σημαιάκια μας 
και βάλαμε τα καλά μας για τη 
γιορτούλα μας όπου τα παιδιά 
είπαν τα ποιήματα τους! 


