
Εκπαιδευτικές δράσεις για την 28η Οκτωβρίου

Υπεύθυνη νηπιαγωγός-Δημιουργός υλικού: Ζ. Γκάγκα



Για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου οι 
μαθητές του τμήματος 2:

o Κατανόησαν τα γεγονότα μέσα από απλές περιγραφές και αφηγήσεις

o Απεικόνισαν μέσω ατομικού φύλλου εργασίας την ΕΙΡΗΝΗ και τον 
ΠΟΛΕΜΟ και προσπάθησαν να γράψουν τις αντίστοιχες λέξεις.

o Μπήκαν στη θέση του στρατιώτη και προσπάθησαν να υποθέσουν τι 
σκέφτεται την ώρα που βρίσκεται στον πόλεμο.

o Έμαθαν τραγούδια όπως το «Δεν χορταίνω να βλέπω τον ήλιο», το 
«Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του», τον «Εθνικό Ύμνο» κ.ά.

o Αποστήθισαν ποίηματα για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου





 Είδαμε φωτογραφίες και βίντεο εκείνης της 
περιόδου και με αφορμή τα βομβαρδιστικά 
αεροπλάνα σκεφτήκαμε τι θα μπορούσαν να 
πετούν αντί για βόμβες. Τα παιδιά είχαν 
διάφορες ιδέες όπως καραμέλες, παιχνίδια 
κ.ά. αλλά επικράτησε η πρόταση να πετούν 
καρδιές. Αυτό οδήγησε σε μια ομαδική 
εργασία που αποτέλεσε και το σκηνικό της 
γιορτής μας.



Μετρήσαμε τις μπλέ και άσπρες 
λωρίδες της ελληνικής σημαίας και τις 
αντιστοιχήσαμε με αριθμούς. 

Στη συνέχεια μάθαμε τι σημαίνουν όχι 
μόνο τα χρώματα της αλλά και ο 
αριθμός των λωρίδων. 

Έτσι αντιστοιχήσαμε κάθε λωρίδα με 
μια συλλαβή από τη φράση «Ελευθερία 
ή Θάνατος»

Και τέλος, φτιάξαμε τα δικά μας 
σημαιάκια!



 Επεξεργασία του πίνακα:

 Τι βλέπεις;                                                        Τι θα μπορούσε να υπάρχει από πίσω

- Ένα χελιδόνι με λουλούδια (Ιόλη Όλγα)                     του;

- Είναι το περιστέρι της ειρήνης (Νικόλας)               - ένας πόλεμος (Μάξιμος)

 Από που ήρθε;                                               - στρατός (Κων/νος)

- από μια φωλιά /(Σταύρος)                                            - ένα μικρό πουλάκι (Σταύρος), το μωράκι του 

- απ’ την Πάτρα (Μελίνα)                                                που το πήρε μαζί του (Μυρτώ)

- απ’ τον ουρανό (Μάξιμος)                                            - η σημαία μας  (Κων/νος)

- απ’ τα κλαδιά (Σοφία)

- απ’ την Αθήνα (Κων/νος)

- ήρθε απ’ τη σημαία (Ιόλη Όλγα)                                          

- από τον πόλεμο (Νεφέλη)                                            «Λουλούδια», Χάρης

- Γιατί φέρνει λουλούδια;                            «Ειρήνη», Νεφέλη

- για την ειρήνη και τη σοφία (Ιόλη Όλγα)                «Λαμπερό πουλί», Σοφία

- για τη φιλία (Κων/νος)                                                  «Φεγγάρι», Κων/νος

- γιατί του αρέσουν (Μελίνα)                                         «»Το περιστέρι», Νικόλας

- γιατί αγαπάει τους ανθρώπους (Νικόλας)             «Πήτερ», Μυρτώ

- για να στολίσει τη φωλιά του (Ιόλη Όλγα)             «Ένα πουλί περιστέρι», Σταύρος 

- για την Ελλάδα (Σοφία)                                                «Τα λουλούδια της Πηνελόπης», Ιόλη

«Αμαλία», Μελίνα

«Πικατσού», Μάξιμος

«Το περιστέρι της ειρήνης» Πικάσο

Ρουτίνα σκέψης Harvard 

«Τίτλοι»(headlines)

Οι τίτλοι των παιδιών…

Ατομικό φύλλο εργασίας




