
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εβδομάδα δράσης από τις 28 Ιουνίου έως
και τις 2 Ιουλίου στους χώρους των παιδικών σταθμών Παλαμά και Προαστίου για τη
συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Οι δράσεις περιλάμβαναν αφηγήσεις βιβλίων, τραγούδια της επετείου και διάφορες
χειροτεχνίες, έτσι ώστε τα παιδιά μέσω της διασκέδασης να κατανοήσουν τα ιστορικά
γεγονότα του ’21.

Κατά  την  διάρκεια  της  εβδομάδας  δράσεων  πραγματοποιήθηκαν  οι  εξής
δραστηριότητες:

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

Αφήγηση ιστορικών γεγονότων της ελληνικής επανάστασης του 1821 (αναφορά στην
έννοια της ελευθερίας και στους ήρωες της ελληνικής επανάστασης) και ανάγνωση
ιστορικών βιβλίων (βιβλία με εικονογράφηση για παιδιά) με την βιογραφία, τη ζωή και
το  έργο  των  ηρώων  της  ελληνικής  επανάστασης:  Μπουμπουλίνα  Λασκαρίνα,
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και Οδυσσέα Ανδρούτσου.

Οπτικοακουστικό  υλικό  -  προβολή  βίντεο  του  Θούριου  του  Ρήγα  Βελεστινλή  και
τραγούδια για την επανάσταση.

Εικαστική αγωγή - φύλλο εργασίας «Το κρυφό σχολειό».

Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

Αφήγηση ιστορικών εικονογραφημένων βιβλίων για παιδιά, η βιογραφία, η ζωή και το
έργο  των  ηρώων:  Παπαφλέσσας  και  Ανδρέας  Μιαούλης  καθώς  και  ανάγνωση
παραμυθιού: «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, η μικρή Σουλιωτοπούλα

Οπτικοακουστικό  υλικό  -  προβολή  βίντεο:  Εθνικός  Ύμνος  και  τραγούδια  για  την
επανάσταση.

Εικαστική αγωγή  - φύλλο εργασίας: Στεφάνι δάφνης 1821-2021, ο Καραϊσκάκης. 

Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 

Οπτικοακουστικό υλικό προβολή βίντεο για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του
1821.

Εικαστική αγωγή κατασκευή «Ο τσολιάς» (κολάζ).

Τραγουδάκια και ποιήματα για την ελληνική επανάσταση του 1821.

Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 

Εικαστική αγωγή φύλλο εργασίας «Τσαρούχι» (κολάζ).

Ομαδική εργασία κατασκευή αφίσας για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση
του 1821.

Οπτικοακουστικό υλικό προβολή βίντεο «Ας κρατήσουν οι χοροί», βίντεο με ιστορίες
των ηρώων του 1821.



Κατασκευή παραδοσιακών στολών(τσολιάς και σουλιωτοπούλα) για τα παιδιά για την
αφήγηση των ποιημάτων.

Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 

Γιορτή με αφήγηση ποιημάτων, τραγουδιών και παρέλαση από τα παιδιά (ντυμένα με
τις παραδοσιακές στολές) για την επανάσταση του 1821.

Η εθνική υπερηφάνεια απλώθηκε στις καρδιές των μικρών ηρώων του δήμου μας, τα
παιδιά όλων μας, που άξια θεωρούνται συνεχιστές της Ιστορίας μας.

Κατά τη διάρκεια των δράσεων τηρήθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας ενάντια στην
πανδημία.


