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41ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

Τίτλος προγράμματος:

«Το λιμάνι μας –

Χρώματα, ήχοι, μουσική»



Στόχοι προγράμματος
 Να συνειδητοποιήσουν  πόσο  κοντά  βρίσκεται η γειτονιά μας στο 

λιμάνι.

 Να μάθουν τι είναι λιμάνι (και από μορφολογική άποψη)

 Να χρησιμοποιήσουν το χάρτη, ώστε να γνωρίσουν  τη γεωγραφική 
θέση της πόλης μας.

 Να  ¨περπατήσουν¨, με τεχνικές προσομοίωσης, στους  

δρόμους περιμετρικά  του λιμανιού και να ¨ταξιδέψουν¨ περνώντας 
από την αντίστοιχη πύλη, στον προορισμό που επιλέγουν.

 Να γνωρίσουν τις ακτές και τα κτίρια που περιβάλλουν το λιμάνι.

 Να μάθουν τι προσφέρει το λιμάνι και  ποια επαγγέλματα 
δραστηριοποιούνται στο χώρο.

 Να δουν τη διαχρονική εξέλιξη του λιμανιού.

 Να έρθουν σε επαφή με διάφορες μορφές τέχνης.

 Να ευαισθητοποιηθούν σε περιβαλλοντικά θέματα.



Σήμερα



Έναρξη σε 5 sec



Μια φορά κι έναν καιρό 





Επίσκεψη στο ναυτικό μουσείο



Βγήκαμε και έξω από την τάξη μας.



Ένας ναυτικός στην τάξη μας. Μας μίλησε 
για τα λιμάνια όλου του κόσμου.



Το ξέρατε πως υπάρχουν 
και θαλάσσιοι δρόμοι;







Είδαμε χάρτες, τους διαβάσαμε κιόλας.







Καλλιτέχνες και λιμάνι





Διαβάσαμε - γράψαμε





Παίξαμε  

Σε ποια ακτή βρίσκεται το κάθε κτίριο;



Λύσαμε σταυρόλεξα. 
(Δεν είμαστε και 

τόσο μικροί)



Δ ε χρειάστηκε να ψάχνουμε 
σελιδοδείκτες τους φτιάξαμε.



Είμαστε και εμείς παιδιά του 
Πειραιά





Πηγές:

• Ο.Λ.Π.

• Ναυτικό Μουσείο Πειραιά.

• Αρχείο ΝΕΤ.

• Ιωνίδειος Σχολή Πειραιά ¨ο Πειραιάς μέσα από την Ιστορία και τη λογοτεχνία¨.

• Δήμος Πειραιά.

• Περ. Κ. Δραπετσώνας.

• Φώτης Κόντογλου ¨Θάλασσες, καΐκια και καραβοκύρηδες».

• Μ. Καραγάτσης, «το 10» 

• Ν.Καζαντζάκης, « Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά».

• Ι, Μ. Παναγιωτόπουλος, «Χαμοζωή»

• Αρχείο της Π.Σ. Δέλτα .

• Παυσανίου, Ελλάδος  Περιήγησις –Αττικά».

• Διδώ Σωτηρίου, «Μέσα στις φλόγες».

• Παύλος Νιρβάνας, «Ένας ίσκιος στη νύχτα».

• Θουκιδίδης, Ιστορίαι, μτφ. Έλλη Λαμπρίδη.

• Σπύρος Μελάς, «Φλογισμένα πέλαγα.  Ο βομβαρδισμός του Πειραιά». 

• Ιστοσελίδες

• www. Pireasnet.gr.

• www.olp.gr

• www.nomarhiapeiraia.gr

• youtube

http://www.olp.gr/
http://www.nomarhiapeiraia.gr/

