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Όηαν κάνοςμε πόλεμο  

η γη έσει πονόλαιμο  

πονάει η καπδιά ηηρ  

και κλαίνε ηα παιδιά ηηρ 

 κι όλο κάνοςμε πόλεμο  

κι άνηε με ηον πονόλαιμο 

ηον άππωζηο λαιμό ηηρ  

από ηον πόλεμό ηηρ.  

Ενάνηια ζηον πονόλαιμο  

ζηον πόνο και ζηον πόλεμο  

ςπάπσει μια αζπιπίνη 

 άνθπωποι, πέζηε ΕΙΡΗΝΗ 

Γιώργος Μαρίνος 

 

 

 

 

«Όηαν κάνοσμε πόλεμο»  
 



Με αφορμή την επζτειο τησ 28ησ ςυναντηθήκαμε με τα παιδιά του ΒB3, ςε μια 
προςπάθεια αλληλεπίδραςησ, με μια άλλη ομάδα παιδιών, αντίςτοιχησ ηλικίασ 
και παρατηρήςαμε εικόνεσ από τον πόλεμο του ‘40 ςτην τηλεόραςη.   



Εςτιάςαμε την παρατήρηςή μασ: 
 

 

• Στη ςτολή που φοροφςαν οι ςτρατιώτεσ 

• Στα όπλα που κρατοφςαν 

• Στα άρματα μάχησ που χρηςιμοποιοφςαν 

• Στο κρφο που επικρατοφςε 

• Στο λιγοςτό φαγητό που είχαν 

• Στα λυπημένα πρόςωπα  

Μζςα από αυτή τη δράςη, προςεγγίςαμε 

την ζννοια του Πολέμου και τισ  

δυςάρεςτεσ καταςτάςεισ που βιώνουν  

οι άνθρωποι.  

 



• Λίγερ μέπερ απγόηεπα, αποθαζίζαμε να μεηαμορθωθούμε ζε ποςλάκια 

και να διαδώζοςμε ηο μήνςμα ηηρ ειπήνηρ ζε όλοςρ. 

• Είμαζηε ζηενασωπημένοι όηαν έσοςμε πόλεμο και αςηό δε μας αρέζει 

ζςνηθίζαμε να λέμε 





• Σειπά είσε η ομαδική μαρ επγαζία. Χωπιζμένοι ζε μικπέρ 

ομάδερ κολλήζαμε κομμαηάκια εθημερίδας, για να 

ζηολίζοςμε ηα ποςλάκια πος θα μεηέθεπαν ηα μήνςμά μαρ  



Δοςλεύοςμε και ζε 

πιο μεγάλερ 



• Μια μέπα ζηην αςλή η δαζκάλα έθεπε μια ζημαία και έηζι 

είσαμε ηην εςκαιπία να παπαηηπήζοςμε πωρ κςμαηίζει 



Απγόηεπα ζηην ηάξη ηην παπαηηπήζαμε καλύηεπα και 

εζηιάζαμε: 

 

 

• Σηα τρώμαηα και ζηο ζτήμα 

 



• Μάλιζηα παπαηηπώνηαρ ηο ημερολόγιό μαρ, είδαμε και 

εκεί μια ζημαία. 

Η σαπά μαρ ήηαν μεγάλη όηαν ηην ενηοπίζαμε 



• Έπειηα, κάηζαμε ζηα ηπαπεζάκια επγαζίαρ και θηιάξαμε 

ηα δικά μαρ ζημαιάκια. Πποζπαθήζαμε να κολλήζοςμε 

λεςκά σαπηάκια  ζηα ζημεία πος είσε ηοποθεηηθεί κόλλα.    



• Τέλορ, σπηζιμοποιώνηαρ μπλε μαρκαδόρο 

αποδώζαμε ελεύθεπα ο καθέναρ «ηη ζημαία ηος» 



Και κάπωσ έτςι...  
γιορτάςαμε  

την εθνική μασ εορτή!!! 


