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         Θ 25θ Μαρτίου, ζχει διπλι ςθμαςία για τουσ Ζλλθνεσ. 
Είναι κρθςκευτικι και εκνικι εορτι. Θρθςκευτικι, γιατί 
γιορτάηουμε τον Ευαγγελιςμό τθσ Θεοτόκου και Εκνικι, γιατί 
ςθματοδοτεί τθν ζναρξθ τθσ Ελλθνικισ επανάςταςθσ, 
ενάντια ςτθν Οκωμανικι κυριαρχία. τισ 25 Μαρτίου του 
1821, ξεκίνθςε θ Ελλθνικι Επανάςταςθ ενάντια ςτθν 
τουρκικι ςκλαβιά, που κρατοφςε δζςμια τθν Ελλάδα για 400 
χρόνια. 

 



Ο ευαγγελιςμόσ τθσ Θεοτόκου! 

χεδιάςαμε το 
αποτφπωμα του 

χεριοφ μασ ςε 
λευκό χαρτί και το 

κολλιςαμε ωσ 
άνκοσ ςτο κρινάκι 
μασ για τθν εορτι 

του Ευαγγελιςμοφ! 

Δουλζψαμε με 
δαχτυλομπογιά  το 

κοτςάνι του και 
δθμιουργιςαμε 

ζνα όμορφο 
κολλάη! 





Δράςεισ των παιδιϊν για τθν 25θ Μαρτίου. 

Οι δράςεισ μασ 
ξεκίνθςαν με τισ 

παραδοςιακζσ ςτολζσ 
τθσ Ελλάδασ, 
 τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά τουσ, 
κακϊσ και τι 

ςυμβολίηουν, όπωσ οι 
400 πιζτεσ τθσ 

φοφςτασ του τςολιά. 
Ζτςι ζγινε θ αναφορά 

ςτθν τουρκοκρατία 
και  ςτουσ ιρωεσ που 

ξεκίνθςαν τθν 
επανάςταςθ.  



 
«Παραδοςιακζσ ςτολζσ ςτην τάξη μασ.» 

     Μετά τθν κουβεντοφλα μασ είχαμε 
τθν ευκαιρία να παρατθριςουμε 
καλφτερα και να ςχολιάςουμε 
φορεμζνεσ τισ παραδοςιακζσ φορεςιζσ 
του τόπου μασ.  

     Ανάμεςα ςε δφο φορεςιζσ, μια γυναικεία και 
μια αντρικι, ανακαλφψαμε τισ ομοιότθτεσ και τισ 
διαφορζσ. Στθ ςυνζχεια, με αφορμι το βιβλίο «τα 
ελλθνάκια», το κάκε παιδί ηωγράφιςε τθ ςτολι 
που του άρεςε περιςςότερο, χρθςιμοποιϊντασ 
ελεφκερα ό,τι υλικό ικελε (ξυλομπογιά, 
μαρκαδόρο ι κθρομπογιά), απολαμβάνοντασ ζτςι, 
τθ χαρά τθσ δθμιουργίασ και τθσ ζκφραςθσ μζςω 
των χρωμάτων. 



Ντυκικαμε και επεξεργαςτικαμε τισ ςτολζσ παρζα 
με τουσ φίλουσ μασ! 



ειροκζτθςθ με τα ροφχα του τςολιά 
και θ χαρτοκολλθτικι με το γιαταγάνι! 





«Η ελληνική ςημαία...» 

   Από το χάρτθ που μελετιςαμε, ξεχϊριςε θ ελλθνικι ςθμαία.  Αποφαςίςαμε λοιπόν, να τθν 
καταςκευάςουμε. Κόψαμε ψθφίδεσ και τισ κολλιςαμε με προςοχι. Τισ λευκζσ ςτθν οριηόντια 
και κάκετθ λεπτι γραμμι, για να ςχθματιςτεί ο ςταυρόσ, τισ μπλε ςτισ τζςςερεισ γωνίεσ . 
Μοιραςτικαμε τα υλικά μασ και ακολουκιςαμε τισ οδθγίεσ για να τα τοποκετιςουμε  με τθ 
ςωςτι ςειρά. 



Η ομαδική Σημαία τησ τάξησ μασ... 

   Μιλιςαμε για το ςυμβολιςμό των χρωμάτων και 
των γραμμϊν τθσ Ελλθνικισ ςθμαίασ. Κάναμε απλζσ 
αςκιςεισ γραφισ και ιρκαμε ςε επαφι με  τθν 
ακολουκία των αρικμϊν. Παρατθριςαμε αλθκινζσ 
εικόνεσ τθσ ιςτορίασ μασ και τισ ςυηθτιςαμε. 



Η παρζλαςή μασ ... 



Τραγουδιςαμε  

τον εκνικό μασ φμνο. 

 Στθ ςυνζχεια, αντιγράψαμε ζνα – ζνα τα γράμματα  
των λζξεων «Σολωμόσ» και «Ελλάδα» από αριςτερά 
προσ τα δεξιά κι από πάνω προσ τα κάτω, κατανοϊντασ  
πωσ και ο γραπτόσ λόγοσ  μασ δίνει μθνφματα. Επίςθσ,  
ηωγραφίςαμε το ςτεφάνι και τθν 25θ Μαρτίου με 
πινζλα και νερομπογιζσ. 



χθματίηοντασ τθν φράςθ «25θ Μαρτίου 1821» ομαδικά! 

Αναγνωρίςαμε τουσ αρικμοφσ και τουσ βάλαμε ςτθ ςειρά για να 
ςχθματίςουμε το 1821, όπωσ, επίςθσ, και τα γράμματα που ςχθματίηουν τθν 

«25θ Μαρτίου». Ζωγραφίςαμε και κολλιςαμε φφλλα δάφνθσ με καλι 
ςυνεργαςία! 



   Τζλοσ, ςτθ γιορτοφλα μασ παρζα με τουσ ιρωεσ του 1821 τραγουδιςαμε 
κλζφτικα τραγοφδια ,  διαβάςαμε ιςτορίεσ από τθν επανάςταςθ και ςχολιάςαμε 
φωτογραφίεσ. 

«Οι ιρωεσ του 1821...» 

ΗΘΣΩ Θ 25θ ΜΑΡΣΙΟΤ! 

                                                                             
Με εκτίμθςθ, 
θ παιδαγωγόσ  του ΠΝ2 
ΜΠΟΥΦΕΑ ΙΩΑΝΝΑ 


