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Η γωνιϊ του  
1940 

εμφανύςτηκε 
ςτη τϊξη, και 

το καλϊθι  μασ 
γϋμιςε με 

ςχετικϊ υλικϊ! 

Γιατύ το ςχολεύο 
μασ φόρεςε τα 
γιορτινϊ του; 

Πληςιϊζει 
μεγϊλη γιορτό 

για το ϋθνοσ μασ! 
Ελϊτε να  

θυμηθούμε  την 
ιςτορύα του ‘40! 



Πού εύναι η Ελλϊδα μασ;  
ε ποιό πόλεμο αναγκϊςτηκε να 
ςυμμετϊςχει και με ποιεσ χώρεσ; 

 ύμβολο τησ πατρύδασ μασ η 
ελληνικό γαλανόλευκη ςημαύα! 



Θυμηθόκαμε τα χρώματα τησ ςημαύασ 
μασ, και εύπαμε τι ςυμβολύζουν. 

Μιλόςαμε για χρώματα, 
ςχόματα, για το ςύμβολο τησ 

πύςτησ μασ, καθώσ και για 
ιδανικϊ και αξύεσ των 

 προγόνων μασ! 



Παρατηρόςαμε και 
ςυγκρύναμε χρονολογύεσ. 

Προςπϊθηςαν και μόνοι τουσ να 
ςχηματύςουν τη χρονολογύα. 



Κοιτϊξτε με τύ ςυγκϋντρωςη 
προςπαθούν να ανακαλϋςουν 

τη μνόμη τουσ! 

Μπρϊβο Βαςιλικούλα ,  
εύγε τϋφανε!  



Βοηθϊει και η ομϊδα όπου χρειαςτεύ! 

Σι ενδιαφϋρον! Αν όταν αυτό η ςειρϊ 
ποια χρονολογύα θα όταν; 

1,   9, 4,  ο  ςτη ςειρϊ!!! 

1 9 4 0 



Καη θάπνπ εθεί πνπ εμηζηνξνύζακε 

ηα γεγνλόηα ηνπ ‘40, κε ηνλ Χίηιεξ 

θαη ηνλ Μνπζνιίλη, μεπήδεζε έλα 

‘ΌΧΙ’! 

Αξύζει να μϊθουμε αυτό 
τη μικρό λεξούλα που 
εύπε ο Μεταξϊσ, και  

αποτϋλεςε την αφορμό  
του πολϋμου! 



Να και ϊλλη μια λεξούλα! Γρϊψαμε το 
‘ΑΕΡΑ’ και ϋπειτα πραγματοποιόςαμε 

ταύτιςη κυκλώνοντασ τη λϋξη «ΑΕΡΑ» 
ανϊμεςα ςε ϊλλεσ λϋξεισ..!! 

Σύ ωραύα που κρατϊτε το 
μολύβι! 



Η Εθνικό γιορτό πρϋπει να μασ βρει 
ςημαιοςτολιςμϋνουσ… 

…ϋτςι φτιϊξαμε τη δικό μασ 
γιρλϊντα! 



Αναπτύξαμε τη λεπτό μασ κινητικότητα με εργαλεύο το πινϋλο. 

Τι χαρά που νιώθουμε όταν ζωγραφίζουμε τη 
ςημαία μασ! 



Εργαςτόκαμε ατομικϊ…  

…για ϋνα ςυλλογικό 
αποτϋλεςμα! 



Αβύαςτα, και με κύνητρο το ενδιαφϋρον  να 
μϊθουν τι φϋρνει η επικαιρότητα , μπόκαμε 

ςτα χωρϊφια των μαθηματικών.     
Βρόκαμε τισ ςημαύεσ τησ Ελλϊδασ, τησ 

Ιταλύασ και τησ Γερμανύασ και τισ 
ςυγκρύναμε. Ποιεσ οι ομοιότητεσ και ποιεσ  οι 

διαφορϋσ; (κϊθετεσ/οριζόντιεσ γραμμϋσ, 
χρώματα, ςχόματα) 



 Η αφόγηςη των  ιςτορικών 
γεγονότων δεν εύναι αρκετό ςε 
αυτό την ηλικύα. Η δύναμη τησ 

εικόνασ  (φωτογραφύεσ, πύνακεσ 
ζωγραφικόσ) θα μασ βοηθόςει να 

νιώςουμε ςυναιςθόματα 
(υναιςθηματικό Αγωγό) και 
αντλόςουμε πληροφορύεσ τησ  

εποχόσ!  

Η Γκουϋρνικα του Πικϊςο 

Η Κραυγό του Μουνκ 



« Τουσ ςημάδευαν με τα όπλα 
και τουσ εκτελούςαν χωρίσ 

λόγο!» μασ εύπε ο Νεκτϊριοσ 
« Υπήρχε φτώχεια και το 

φαγητό, παρόλο που ήταν 
λιγοςτό το μοιράζονταν!» μασ 

εύπε ο Έκτορασ 

Αδικύα  Απόγνωςη  

Λύπη  

Πεύνα  

Θυμόσ  



« Οι μανούλεσ αποχαιρετούςαν τα 
παιδιά τουσ,  δεν ήξεραν αν θα τα 

ξαναδούν!» μασ εύπε ο Κωνςταντύνοσ 

« Μια λϋξη εύναι κρυμμϋνη ςτα βουνϊ τησ 
Πύνδου! Σο ΌΦΙ των Ελλόνων!» μασ εύπε η 

Αναςταςύα 

Θϊρροσ  

Αγϊπη για την Πατρύδα 
Προςπϊθεια  

Ελπύδα  



«και ‘γίναν οι Ιταλοί ρεζίλι 
γιατί η καρδιά τουσ δε 

βαςτά!!¨» 

« με το χαμόγελο 
ςτα χεύλη πϊνε οι 

φαντϊροι μασ 
μπροςτϊ!» 

Αξιοποιόςαμε το διαδύκτυο για πληροφορύεσ και ςχετικό υλικό.  



 
Η κα. 

Υιλαναγνωςύα 
μασ ϋφερε το 
Έποσ του ‘40. 



Εκεύνη την εποχό, ο κόςμοσ 
ενημερωνόταν από το ραδιόφωνο και τισ 

εφημερύδεσ. Ακούςαμε το απόςπαςμα του 
ραδιοφωνικού ςταθμού πωσ η χώρα όταν 
ςε ‘εμπόλεμη κατϊςταςη’, και διαβϊςαμε 
αποκόμματα εφημερύδων ςχετικϊ με τον 

πόλεμο. (γραπτόσ και προφορικόσ λόγοσ) 



Σο 
λεξιλόγιο 
του 1940! 



Παρατηρόςαμε τα γρϊμματα 
και μαντϋψαμε τισ λϋξεισ! 

Ύςτερα ϋπαιξαν το ύδιο παιχνύδι 
και μεταξύ τουσ! 



τη ςυνϋχει α 
προςπϊθηςαν να 
αντιγρϊψουν τισ 

λεξούλεσ…. 





… και να 
ςτολύςουν μια 

ομαδικό εργαςύα! 





Η προςπϊθειϊ μασ δεν τελεύωςε εδώ. 
Έπρεπε να ζωντανϋψουμε τον Έλληνα 

ςτρατιώτη! 

«…τρϋμετε όλοι το χακύ» ϋλεγε το 
τραγούδι. ε αυτό το χακύ δώςαμε 

μορφό με τη βοόθεια του ψαλιδιού. 



Δουλεύουν τα μικρϊ χερϊκια!!! 



Να μη ξεχϊςουμε το ελληνικό 
αλεξύπτωτο! Ακολουθόςτε το μοτύβο: 

μπλε- ϊςπρο 

«Παιδιϊ ! Σησ Ελλϊδοσ παιδιϊ, 
που ςκληρϊ πολεμϊτε  

πϊνω ςτα βουνϊ» 



Αυτόσ ο Έλληνασ ςτρατιώτησ  τι να 
ςκϋφτεται ϊραγε;  

 Γιατύ δύνει και τη ζωό του ακόμη 
για την Ελευθερύα και την Ειρόνη; 



 Καη αθνύ πεηζηήθακε γηα ηε 

ζπνπδαία ζπζία ησλ ζηξαηησηώλ 

καο βγήθακε λα ηνπο ηηκήζνπκε! 

Μηιήζακε γηα ηδαληθά θαη αμίεο 

πνπ ζπλεζίδνπκε λα εθηηκάκε 

κόλν όηαλ ραζνύλ. 

Πξνβιεκαηηζηήθακε… 

νξγαλώζακε ηηο ζθέςεηο καο 

θαη ην ιόγν. 





Σε γλωρίδω από τελ θόψε 

του σπαζηού τελ τροκερή, 

σε γλωρίδω από τελ όψε 

που κε βία κετράεη τε γε. 

Απ’ τα θόθθαια βγαικέλε  

τωλ Ειιήλωλ τα ηερά 

θαη σαλ πρώτα αλτρεηωκέλοη, 

χαίρε ω χαίρε ιευτερηά!!!! 



 Με εθηίκεζε, 

 ε παηδαγσγόο 

Αλλίηα Νηέξαο Φιόξεο 


