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Μαθαίνω Παίζω Δημιουργώ στο 
σπίτι

Επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης 
1821  
 

Την 25η Μαρτίου, κάθε χρόνο, τιμούμε την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, 

εναντίον των Τούρκων. 

Σε κάθε πόλη της Ελλάδας γίνονται παρελάσεις με μαθητές και φαντάρους. Φέτος όμως οι 

παρελάσεις δεν θα γίνουν. Βέβαια εμείς μπορούμε να μάθουμε, να παίξουμε και να 

δημιουργήσουμε πολλά πράγματα γύρω από αυτή την επέτειο! 

Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν ιδέες για εκπαιδευτικές δραστηριότητες γύρω από την 

Επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, για όλες τις ηλικίες.  

Διαλέξτε αυτά που θεωρείτε κατάλληλα και ενδιαφέροντα για τα παιδιά σας! 

Ο Σοφούλης θα σας βοηθήσει. 
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Μαθαίνω  
 

Παρέα με τ0 Σοφούλη, θα μάθουμε για τη σημαία  

Η σημαία της Ελλάδας αποτελείται 

από εννέα οριζόντιες λευκές και 

μπλε παράλληλες λωρίδες.  

Μέσα σε ένα μπλε (κυανό) 

τετράγωνο στο πάνω μέρος, 

υπάρχει ένας λευκός σταυρός.  

Οι εννέα λωρίδες αντιστοιχούν σε 

κάθε γράμμα ξεχωριστά, από τη 

λέξη «ελευθερία». Επίσης είναι 

τόσες όσες και οι συλλαβές του 

«Ελευθερία ή Θάνατος». 

Παρέα με το Σοφούλη, θα γνωρίσουμε μερικούς από τους αγωνιστές  

και τις αγωνίστριες της Επανάστασης του 1821. 
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Μαθαίνω ποιήματα για την επέτειο «25η Μαρτίου» 

Ακούω τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας εδώ 

https://www.youtube.com/watch?v=j_u5NfDR7AA 

 

  
Στίχοι:  Διονύσιος Σολωμός 
Μουσική:  Νικόλαος Μάντζαρος 
 
 
Ύμνος εις την Ελευθερίαν     
**************************** 
 
 
Σε γνωρίζω από την κόψη 
του σπαθιού την τρομερή, 
σε γνωρίζω από την όψη 
που με βία μετρά τη γη. 
 
Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη 
των Ελλήνων τα ιερά, 
και σαν πρώτα ανδρειωμένη, 
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά! 

Ελλάδα μου, πατρίδα μου 
χώρα μου δοξασμένη 

πατρίδα ηρώων και πηγή 
ζωής στην οικουμένη 

 

Αθάνατοι, λαμπροί εσείς 
ήρωες της πατρίδας 

στον κόσμο στείλατε παντού 
μηνύματα ελπίδας. 

 

Περήφανος αισθάνομαι 
βαθιά μες στην καρδιά μου 
για την ένδοξη ιστορία μου 

και την κληρονομιά μου. 

Η πατρίδα μας γιορτάζει 
η σημαία μας γελά 

Χαίρε ο άγγελος φωνάζει 
στη γλυκιά μας Παναγιά. 

Εικοστή Πέμπτη Μαρτίου! 
όμορφη διπλή χαρά 

όλοι χαίρονται και λένε 
Ζήτω! Ζήτω η Λευτεριά! 

https://www.youtube.com/watch?v=j_u5NfDR7AA
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Διαβάζω βιβλία για την επέτειο «25η Μαρτίου» 

  
• Τα Ελληνάκια, της Ευγενίας Φακίνου. 

 

Ένα παραμύθι της Ευγενίας Φακίνου εμπνευσμένο από τα κεντήματα, τα λιθόγλυπτα και τα υφαντά της 

ελληνικής λαϊκής τέχνης, που το διαβάζουμε κάθε χρόνο στο νηπιαγωγείο με αφορμή τον εορτασμό της 25ης 

Μαρτίου. Ένα παραμύθι που πάντα ενθουσιάζει και συγκινεί τους μικρούς μαθητές! 

Ακούω το παραμύθι εδώ: 

https://www.youtube.com/watch?v=9QGdGJCfyBI 

 

• Σειρή βιβλίων Η πρώτη μου ιστορία του Φίλιππου Μανδηλαρά 

 

Ακούω εδώ  

Ένα αυτοσχέδιο βίντεο το οποίο βασίστηκε στην εικονογράφηση των βιβλίων  

"Η πρώτη μου Ιστορία, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" και "Η Πρώτη μου Ιστορία, Κωνσταντίνος 

Κανάρης" του Φίλιππου Μανδηλαρά, εικονογράφηση Ναταλία Καπατσούλια, εκδόσεις 

Παπαδόπουλος. 

https://www.youtube.com/watch?v=0atccrA-_68 

https://www.youtube.com/watch?v=9QGdGJCfyBI
https://www.youtube.com/watch?v=0atccrA-_68
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  Ακούω τραγούδια για την επέτειο «25η Μαρτίου» 

Ακούω εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=o5z108veNAg  

Μουσική: Χρήστος Λεοντής, Στίχοι: Ρήγας Φερραίος 

Ερμηνεία: Νίκος Ξυλούρης 

(από το Cd «Παραστάσεις», 1976) 

Ως πότε παλικάρια, θα ζούμε στα στενά, 

μονάχοι σα λιοντάρια, στες ράχες στα βουνά; 

Κάλλιο είναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή, 

παρά σαράντα χρόνους, σκλαβιά και φυλακή. 

 

Ακούω εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=8UHRymuhtBY 

Μάνα μου τα κλεφτόπουλα 

Μάνα μου, τα- μάνα μου, τα κλεφτόπουλα 

Τρώνε και τραγουδάνε, άιντε, πίνουν και γλεντάνε 

Μα ένα μικρό, μα ένα μικρό κλεφτόπουλο 

Δεν τρώει, δεν τραγουδάει βάι δεν πίνει, δεν γλεντάει 

Μόν’ τ’ άρματα, μον’ τ’ άρματα του κοίταζε 

Του ντουφεκιού του λέει «γεια σου, Κίτσο μου λεβέντη. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o5z108veNAg
https://www.youtube.com/watch?v=8UHRymuhtBY
http://www.youtube.com/watch?v=8UHRymuhtBY
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Για τα προνήπια και τα νήπια 

Προσπαθώ να αντιγράψω τις λέξεις όπως μπορώ! 

 

Σ Η Μ Α Ι Α 

      

  

Ε Λ Λ Α Δ Α 
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Παίζω  
 

Παρέα με το Σοφούλη, βρες ποιος είναι ποιος! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Κοραής 

• Μπουμπουλίνα 

• Καραϊσκάκης 

• Παπαφλέσσας 

• Μαντώ Μαυρογένους 

• Κολοκοτρώνης 

• Μιαούλης 

• Μακρυγιάννης 
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Ζητάω τη βοήθεια της μαμάς και του μπαμπά και παίζω με 

ασφάλεια στο διαδίκτυο! 

Επισκέπτομαι τη σελίδα του  

Εθνικού Ιστορικού Μουσείου 

http://www.nhmuseum.gr/el/ 

✓ Μαθαίνω πληροφορίες για την Ελληνική επανάσταση, τις φορεσιές, τα 

αντικείμενα των αγωνιστών. 

✓ Μαθαίνω για την έκθεση με φιγούρες Playmobil 

✓ Παίζω ψηφιακά παιχνίδια 

o Ελληνικές παραδοσιακές φορεσιές 

o http://www.nhmuseum.gr/el/efarmoges/ellinikes-

paradosiakes-foresies/ 

o Γαλανόλευκη η θωριά σου.. 

o http://www.nhmuseum.gr/el/efarmoges/galanoleyki-i-

thoria-sou/ 

o Σήμερα γάμος γίνεται… 

o http://www.nhmuseum.gr/el/efarmoges/simera-gamos-

ginetai/ 

✓ Ζωγραφίζω χρωμοσελίδες 

o http://www.nhmuseum.gr/el/ekpaideysi/ekpaideytiko-

yliko/ 

http://www.nhmuseum.gr/el/
http://www.nhmuseum.gr/el/efarmoges/ellinikes-paradosiakes-foresies/
http://www.nhmuseum.gr/el/efarmoges/ellinikes-paradosiakes-foresies/
http://www.nhmuseum.gr/el/efarmoges/galanoleyki-i-thoria-sou/
http://www.nhmuseum.gr/el/efarmoges/galanoleyki-i-thoria-sou/
http://www.nhmuseum.gr/el/efarmoges/simera-gamos-ginetai/
http://www.nhmuseum.gr/el/efarmoges/simera-gamos-ginetai/
http://www.nhmuseum.gr/el/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/
http://www.nhmuseum.gr/el/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/
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❖ Δραστηριότητα Ζωγραφικής! 

 

✓ Ζωγραφίζω τη δική μου ιστορία γύρω από την Ελληνική 

Επανάσταση του 1821, τους ήρωες, την ειρήνη και την 

ελευθερία! 

✓ Ζητάω τη βοήθεια της μαμάς και του μπαμπά και τη 

στέλνω με e-mail στο σχολείο μου 

xorapedikos@gmail.com 

✓ Η ζωγραφιά μου θα γίνει κομμάτι της έκθεσης «Οι 

μαθητές του Παιδικού Κολλεγίου της Χώρας των 

Παραμυθιών ζωγραφίζουν την Ελληνική Επανάσταση 

1821» 

  



 

10 
 

Μαθαίνω Παίζω Δημιουργώ στο 
σπίτι

❖ Παίζω επιτραπέζιο παιχνίδι! (εκτυπώστε τη σελίδα) 
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Δημιουργώ  

Παρέα με το Σοφούλη, φτιάξε τη δική σου σημαία! 

1ος τρόπος: να τη χρωματίσεις με μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, κηρομπογιές 

2ος τρόπος: να κόψεις μπλε και λευκά χαρτάκια σε μικρά τετράγωνα και να τα 
κολλήσεις στις γραμμούλες 

3ος τρόπος:  να δημιουργήσεις με τα χεράκια σου μικρά μπαλάκια από χαρτί σε 
λευκό και μπλε και να τα κολλήσεις στις γραμμούλες. 

4ος τρόπος: να χρησιμοποιήσεις λευκή και μπλε τέμπερα και με μια μπατονέτα 
να κάνεις μικρές κουκκίδες στις γραμμούλες.  
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Ζωγράφισε τον τσολιά με τα χρώματα σου! 
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Εκτύπωσε τη σελίδα αυτή, κόψε το περίγραμμα και κόλλησε στη μέση τις 

εικόνες. Έχεις έτοιμη τη δική σου σημαία. Μη ξεχάσεις να βάλεις ένα ξυλάκι 

στην άκρη για να μπορέσεις να τη κρατάς! 


