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Περίληψη 

 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η παροχή κινήτρων μάθησης για όλους τους μαθητές μιας 

τάξης, ακόμη και εκείνων που δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για να συμμετέχουν στο 

μάθημα. Ειδικότερα, επιδιώκεται τα παιδιά, να μάθουν και να κατανοήσουν ουσιαστικά την 

Ιστορία της Στ’ Δημοτικού, του νεότερου και σύγχρονου κόσμου. Απώτερος στόχος της 

εργασίας ήταν η παρουσίαση ενός εναλλακτικού τρόπου προσέγγισης της διδασκαλίας με 

διπλό όφελος, τόσο για την/τον εκπαιδευτικό, καθώς προσφέρεται η ευκαιρία για την παροχή 

κινήτρων και εσωτερικών ερεθισμάτων προς τους μαθητές, όσο και για τα ίδια τα παιδιά, 

καθώς μέσα από το παιχνίδι απολαμβάνουν την διαδικασία της μάθησης. Για το λόγο αυτό 

κατασκευάστηκαν παιγνιώδεις δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό για την Ιστορία της Στ΄ 

Δημοτικού. Στην εργασία αναλύονται βασικές έννοιες, όπως «Παιχνίδι», «Διαθεματικότητα» 

και «Ιστορία» και στη συνέχεια, ακολουθεί μια παρουσίαση των δραστηριοτήτων που 

δημιουργήθηκαν για κάθε κεφάλαιο της Ιστορίας της Στ’ Δημοτικού, μαζί με τις αντίστοιχες 

δραστηριότητες ανακεφαλαίωσης. Οι δραστηριότητες που προτείνονται μπορούν να 

αξιοποιηθούν, είτε στην εισαγωγική φάση, είτε στην φάση αξιολόγηση της νέας γνώσης. 

Τέλος, επιδιώχθηκε μέσα από την αξιοποίηση παιγνιωδών δραστηριοτήτων η μετατροπή του 

σχολικού περιβάλλοντος σε έναν δημιουργικό χώρο, όπου συνδυάζονται αρμονικά η 

διασκέδαση και η μάθηση. 

 

Λέξεις - κλειδιά: Παιχνίδι, Δραστηριότητες, Ιστορία, Διαθεματικότητα 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to mobilize and provide learning incentives for all class students, 

even those who do not show much interest in participating in the lesson. The aim is for children 

to learn and understand the History of the Modern World. The ultimate goal of the work was 

to present an alternative approach to teaching with double benefit for both the educator, the 

opportunity to provide incentives and internal stimuli to students, as well as to children 

themselves, the game enjoy and the learning process. For this reason, playful activities and 

educational materials for History of the Sixth Grade of Primary Education, were made. The 

theoretical framework of the basic concepts of "Play", "Intersectionality" and "History" is 

analyzed in the paper, followed by a presentation of the 50 activities created for each chapter 

together with the corresponding recapitulation activities. The activities proposed can be 

exploited either in the introductory phase or in the assessment phase of new knowledge. 

Finally, through the exploitation of gaming activities, the transformation of the school 

environment into a creative space where entertainment and learning blend harmoniously. 

 

Key words: Game, Activities, History, Cross - Thematic Method 
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Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί από τις έρευνες που έχουν γίνει, ότι μέσα από 

την αξιοποίηση του παιχνιδιού στην τάξη, μειώνονται οι δυσκολίες και δημιουργείται 

ευχάριστη ατμόσφαιρα. Τα παιχνίδια μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ ισχυρό εργαλείο του 

εκπαιδευτικού, ώστε να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές στην μαθησιακή διαδικασία (Khan, 

1991, στο Γρίβα και Σέμογλου, 2013). Σύμφωνα με τον Duong (2008 και Luong, 2009, στο 

Γρίβα και Σέμογλου, 2013) οι μαθητές μαθαίνουν ευκολότερα μέσα σε ένα χαλαρό και 

ευχάριστο περιβάλλον και επιπλέον αυτά που μαθαίνουν παίζοντας, τους είναι ευκολότερο να 

τα θυμούνται. Επίσης, δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για το μάθημα και συμμετέχουν ενεργά σε 

αυτό (Nguyen, 2010, στο Γρίβα και Σέμογλου, 2013). Το παιχνίδι αποτελεί ένα από τα 

κυριότερα εργαλεία της μαθησιακής διαδικασίας, το γεγονός αυτό είναι αποδεκτό από όλες τις 

σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. Οι Ludvigsen, Creegan & Mills, (2005, στο Γρίβα και 

Σέμογλου, 2013) ισχυρίστηκαν, ότι το παιχνίδι δίνει στα παιδιά την δυνατότητα να κάνουν 

λάθη και ταυτόχρονα να μαθαίνουν μέσα από αυτά. 

Η Khan (1991, στο Γρίβα και Σέμογλου, 2013) αναφέρει ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια 

θα πρέπει να διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες και στόχους, εμπεριέχουν ανταγωνισμό 

και διασκεδάζουν τους συμμετέχοντες, συμφωνώντας απόλυτα με τους Harvey και Bright. 

Προσθέτει όμως, ότι πέρα του ανταγωνισμού, υπάρχει και συνεργασία μεταξύ των μαθητών, 

για να επιτύχουν έναν κοινό στόχο. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά διασκεδάζουν, εξασκούνται, 

ενώ παράλληλα μαθαίνουν. 

 Επιπροσθέτως, το παιχνίδι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια της/του 

εκπαιδευτικού. Μέσα από αυτό η/ο εκπαιδευτικός μπορεί να κρατήσει ενεργό το ενδιαφέρον 

των μαθητών για περισσότερο χρόνο και να μετατρέψει ένα βαρετό μάθημα σε ένα μάθημα 

γεμάτο προκλήσεις και ενδιαφέροντα. Βέβαια, για να συμβεί αυτό, η/ο εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και να προσαρμόζει το παιχνίδι, ανάλογα με τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών (Leppanen & Piirainen-Marsh, 2009, στο Γρίβα και Σέμογλου, 

2013). Τέλος, στα θετικά στοιχεία του παιχνιδιού, θα πρέπει να προσμετρηθεί, ότι μειώνει το 

άγχος και την ανασφάλεια των μικρών και κυρίως ντροπαλών, εσωστρεφών μαθητών, 

καλλιεργεί την αυτενέργεια και την δημιουργικότητα των μαθητών και συμβάλλει στην 

κοινωνικοποίηση και στην ομαδική συνεργασία (Γρίβα και Σέμογλου, 2013). 

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, που αποτελείται από 

τρία κεφάλαια αναλύονται οι έννοιες «Παιχνίδι», «Διαθεματικότητα» και «Ιστορία». Στη 

συνέχεια, ακολουθεί το δεύτερο μέρος και μια παρουσίαση των 50 δραστηριοτήτων που 

δημιουργήθηκαν για κάθε κεφάλαιο μαζί με τις αντίστοιχες δραστηριότητες ανακεφαλαίωσης. 

Οι δραστηριότητες που προτείνονται μπορούν να αξιοποιηθούν, είτε στην εισαγωγική φάση, 

είτε στην φάση αξιολόγηση της νέας γνώσης. Τέλος, επιδιώχθηκε μέσα από την αξιοποίηση 

παιγνιωδών δραστηριοτήτων η μετατροπή του σχολικού περιβάλλοντος. 

Στο τελευταίο μέρος της εργασίας, επιχειρείται ένας επιλογικός σχολιασμός όλων όσων 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Συνοψίζοντας, σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παροχή κινήτρων μάθησης για όλους 

τους μαθητές μιας τάξης, ακόμη και για εκείνους που δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για 

να συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία. Ειδικότερα, επιδιώκεται τα παιδιά, να μάθουν και 
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να κατανοήσουν ουσιαστικά την Ιστορία της Στ’ Δημοτικού, του νεότερου και σύγχρονου 

κόσμου μέσα από το παιχνίδι. Μέσα από τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες, επιδιώκεται η 

κινητοποίηση των μαθητών, η καλλιέργεια κινήτρων μάθησης. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η 

ευκαιρία για μια ουσιαστική και βαθύτερη γνώση της Ιστορίας του Νεότερου και Σύγχρονου 

Κόσμου. Οι δραστηριότητες που προτείνονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη την 

διάρκεια του μαθήματος, είτε σαν εισαγωγή στην νέα έννοια, είτε στην φάση της αξιολόγησης. 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση ενός διαφορετικού τρόπου 

προσέγγισης της διδασκαλίας, με πολλαπλά οφέλη, τόσο για τον εκπαιδευτικό και τους 

μαθητές, μέσα από την παροχή κινήτρων και ερεθισμάτων για μάθηση, όσο και για την ίδια 

την εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία γίνεται πιο ευχάριστη και αποτελεσματική.  
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Α΄ Μέρος 

1. Το παιχνίδι 

1.1. Ορισμός της έννοιας παιχνίδι 

 

 Διαχρονικά έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για να αποδοθεί η έννοια “παιχνίδι” με 

ακρίβεια. Διαπιστώθηκε η έλλειψη ενός συγκεκριμένου ορισμού. Διάφοροι παιδαγωγοί, 

ερευνητές και φιλόσοφοι (π.χ., Montessori, Rousseau, Dewey), έχουν κάνει προσπάθειες να 

ερμηνεύσουν και να προσδιορίσουν την έννοια παιχνίδι, εστιάζοντας στις διαφορετικές του 

διαστάσεις ή στα αποτελέσματα που προσδοκούσαν. Παρα το γεγονός, πως η αξία του 

παιχνιδιού στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, είναι γνωστή και αποδεκτή 

από όλους, είναι δύσκολο να δοθεί ένας σαφής ορισμός, της έννοιας. Ο Cohen (1987, στο 

Γρίβα και Σέμογλου, 2013) έχει αμφιβολίες εάν μπορεί κάποιος να δώσει έναν πλήρη ορισμό 

για το παιχνίδι, εξαιτίας των πολλών και διαφορετικών καταστάσεων που εμπλέκονται. 

Επιπλέον, οι Pellegrini (1992, στο Γρίβα και Σέμογλου, 2013) και Pellegrini και Smith (1998, 

στο Γρίβα και Σέμογλου, 2013) συμφωνούν με τον Cohen και προσθέτουν ότι υπάρχει μεγάλη 

δυσκολία να καθιερωθεί ένας και μοναδικός ορισμός, καθώς στην έννοια “παιχνίδι” 

εμπεριέχονται δραστηριότητες που εξυπηρετούν πολλούς και διαφορετικούς σκοπούς. Είναι 

κοινός τόπος, όλων όσων έχουν κάνει έρευνες για το παιχνίδι, ότι λόγω της πολυπλοκότητας 

της έννοιας και των πολλών αποτελεσμάτων που προκύπτουν, ότι δεν χρειάζεται να δοθεί ένας 

και μοναδικός ορισμός και ούτε φτάνει ένας και μόνο ορισμός, για να καλύψει μια έννοια με 

τόσες πολλές σημασίες, όπως το παιχνίδι (Smith, Cowie & Blades, 1998, στο Γρίβα και 

Σέμογλου, 2013). 

 Ενδεικτικά, κρίνεται σκόπιμο, να αναφερθούν κάποιοι ορισμοί που έχουν δοθεί για το 

παιχνίδι. Το παιχνίδι έχει χαρακτηριστεί από κάποιους, ως μια δραστηριότητα, αυθόρμητη, 

που αφορά αποκλειστικά τα μικρά παιδιά, διέπεται από κανόνες, είναι σε γενικές γραμμές 

ακίνδυνη και δεν έχει πάντα κάποιον συγκεκριμένο στόχο. Τα παιδιά γεννιούνται με την 

επιθυμία και την ανάγκη για να παίξουν και να συμμετέχουν στην δημιουργία ενός παιχνιδιού. 

Κάποια βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, είναι η φαντασία, η δημιουργικότητα και οι 

συμβολικοί ρόλοι των αντικειμένων (Verenikina, Harris & Lysaght, 2003, στο Γρίβα και 

Σέμογλου, 2013).  

 Το παιχνίδι μπορεί να ερμηνευθεί με διάφορους τρόπους ανάλογα με την ηλικία. Για 

τους ενήλικες, για παράδειγμα, το παιχνίδι αποτελεί μέσο ξεκούρασης, χαλάρωσης και 

ψυχαγωγίας στον ελεύθερο χρόνο τους, ενώ για τα παιδιά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητας τους. Μέσα από αυτό ανακαλύπτουν τον κόσμο, κοινωνικοποιούνται, 

εκφράζουν συναισθήματα, ιδέες και βιώματα (Greenspan & Shanker, 2004. Kagan & 

Brito,2005. Kagan & Lowenstein, 2004, στο Γρίβα και Σέμογλου, 2013). Σε αυτό το σημείο 

αξίζει να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει αναγνωρίσει το παιχνίδι ως ένα 

αναπόσπαστο δικαίωμα του κάθε παιδιού. 

 Όπως ανέφερα παραπάνω το παιχνίδι διέπεται από κανόνες. Όταν τα παιδιά είναι 

μικρής ηλικίας οι κανόνες προέρχονται από τους γονείς, έπειτα, τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας 
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αρχίζουν να παίζουν και να βγάζουν κανόνες από μόνα τους ή σε συνεργασία με άλλα παιδιά 

και γονείς, χωρίς όμως να παρεμβαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι τελευταίοι. Ο Piaget 

εντόπισε την ικανότητα των παιδιών να υπακούουν σε κανόνες, σε μια εσωτερική ανάγκη ή 

προδιάθεση που έχουν τα παιδιά. Αντιθέτως ο Vygotsky (1966, στο Γρίβα και Σέμογλου, 2013) 

υποστήριζε ότι τα παιδιά δεν υπακούουν στους κανόνες από φόβο ότι θα τιμωρηθούν ή από 

φόβο ότι θα αποτύχουν, αλλά για την εσωτερική ικανοποίηση που θα νιώσουν, όντας μέλη 

μιας ομάδας, όταν θα επιτευχθούν οι στόχοι και οι επιδιώξεις τους. 

 

1.2. Ιστορική Αναδρομή του παιχνιδιού 

 

 Το παιχνίδι στην αρχική μορφή του χάνεται μέσα στους αιώνες. Οι πρώτες μορφές 

παιχνιδιών εμφανίζονται κατά την προϊστορία. Τα παιχνίδια ακολούθησαν μια παράδοση από 

γενιά σε γενιά και εξελίχθηκαν με το πέρασμα του χρόνου, ακολουθώντας την ίδια πορεία με 

την εξέλιξη του ανθρώπου. Επομένως, όσο ο άνθρωπος εξελισσόταν βιολογικά και 

πνευματικά, τόσο τα παιχνίδια έπαιρναν μια πιο σύνθετη μορφή και εμπλουτίζονταν ώς προς 

το περιεχόμενο και την ποικιλία. 

 Ο αγώνας για την ζωή και η ευχαρίστηση του παιχνιδιού εμφανίστηκαν μαζί με την 

εμφάνιση του ανθρώπου. Ο πρωτόγονος άνθρωπος είναι το πρώτο δείγμα. Από πολλά 

αρχαιολογικά ευρήματα προκύπτει ότι τα πρώτα παιχνίδια ήταν περισσότερο ατομικά παρά 

ομαδικά. Σιγά σιγά όμως με λατρευτικές τελετές, με τραγούδια και με χορό, είχαν ως 

αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι πρώτες μορφές ομαδικών παιχνιδιών, σαν μια από τις 

βασικές τους βιοτικές ανάγκες. Έτσι προκύπτει ότι το παιχνίδι υπάρχει διαχρονικά, ανα τους 

αιώνες, έχει απασχολήσει τους ανθρώπους, ήδη από την αρχαιότητα και έχει γίνει αναφορά σε 

αυτό, μέσα από αντικείμενα, όπως η τέχνη, η λογοτεχνία και η ποίηση. 

 Πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, μίλησαν για 

την μεγάλη αξία των παιχνιδιών, τόσο στην σωματική διάπλαση και στην ολόπλευρη 

κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη, όσο και στην ψυχαγωγία, των παιδιών.  

 Πολλές έρευνες, που έχουν γίνει στους αρχαίους ανατολικούς λαούς, δηλαδή σε 

Αιγύπτιους, Κινέζους, Ινδούς, Ιάπωνες κτλ, έχουν δείξει ότι αυτοί οι λαοί, ήδη από πολύ νωρίς 

είχαν αναπτύξει πολλά είδη αθλημάτων και παιχνιδιών βασισμένα στα ήθη και στα έθιμα τους. 

Τα περισσότερα παιχνίδια στους αρχαίους λαούς καλλιεργήθηκαν με την σκοπό την πολεμική 

τέχνη, είτε για θρησκευτικούς λόγους (για παράδειγμα, γυμναστικές επιδείξεις σε λατρευτικές 

τελετές). 

 Επιπλέον, στα Ομηρικά Έπη, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, γίνεται μεγάλη αναφορά 

στα παιχνίδια εκείνης της εποχής. Την εποχή εκείνη, λάμβαναν μέρος σε σφαιρικά κυρίως 

παιχνίδια, δίσκο, ακόντιο, τοξοβολία και πολεμικά παιχνίδια, αγόρια και κορίτσια, κυρίως 

παιδιά βασιλιάδων. Μετά τον Όμηρο, οι αρχαίοι έλληνες φιλόσοφοι τόνισαν την μεγάλη 

σημασία των παιχνιδιών στην ολόπλευρη σωματική και πνευματική καλλιέργεια των παιδιών. 

Με την καθιέρωση των Ολυμπιακών αγώνων το 776 π.Χ. το παιχνίδι εξελίχθηκε, ως προς τις 

τεχνικές του και καθιερώθηκε στις ζωές όλων των κοινωνικών τάξεων. 

 Ο Σόλωνας, ο Σωκράτης και ο Λυκούργος, έδωσαν μεγάλη σημασία στην αξία του 

παιχνιδιού στην μάθηση. Τέλος, μεγάλη ήταν η σημασία του παιχνιδιού και στην αρχαία 
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Σπάρτη. Είχε ως στόχο την τέρψη των παικτών, την ανακούφιση από τα μαθήματα και την 

αυστηρή στρατιωτική άσκηση και ταυτόχρονα την ανάπτυξη της ομαδικότητας, της 

συνεργασίας και της ευγενούς άμιλλας. Αντιθέτως, στην Αθήνα το παιχνίδι κατείχε κυρίαρχη 

θέση, ήδη από τα πρώτα στάδια της αγωγής των παιδιών, στα πλαίσια της καλλιέργειας του 

προτύπου, του καλού και αγαθού πολίτη. 

 Τη Ρωμαϊκή εποχή το παιχνίδι είχε καθαρά πολεμική μορφή και μία έκφραση του 

ήταν, οι γνωστές σε όλους Ιπποδρομίες. Την Βυζαντινή περίοδο με τον ανταγωνισμό του 

Ελληνικού και Χριστιανικού πνεύματος το παιχνίδι παραγκωνίζεται. Έπειτα στον Μεσαίωνα 

το σώμα θεωρείται ως εχθρός της ψυχής και το παιχνίδι ανώφελο, βλαβερό και ανήθικο. 

Συνέπεια όλων αυτών ήταν η κατάργηση των Ολυμπιακών αγώνων το 394 μ.Χ. Στην περίοδο 

της Αναγέννησης, οι Έλληνες λόγιοι που κατέφυγαν στη Δύση, μετά την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης, μετέφεραν μαζί τους και τα αρχαία παιχνίδια. Συμπερασματικά, η 

Αναγέννηση θεωρείται ως η αφετηρία για την εξέλιξη και την ανάπτυξη των παιχνιδιών και 

των αγώνων. 

 Τέλος, το παιχνίδι στην σημερινή εποχή, έχει αλλάξει και έχει εξελιχθεί, παράλληλα 

με την ανάπτυξη και την εξέλιξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας. Το παραδοσιακό παιχνίδι 

υποχωρεί σταδιακά και έχουμε άνθηση νέων μορφών παιχνιδιού (για παράδειγμα τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας κτλ). Το ομαδικό κινητικό 

παιχνίδι στις γειτονιές των πόλεων και των χωριών έχει παραγκωνιστεί, γίνονται όμως 

προσπάθειες να βγουν τα παιδιά έξω και να παίξουν με τους φίλους τους και να διαμορφώσουν 

ένα σωστό τρόπο ζωής, που θα συμπεριλαμβάνει και την άσκηση. 

Το παιχνίδι, έχει μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον και θα πρέπει να διασφαλιστεί η πορεία 

του στο μέλλον και η μεταβίβαση του στις επόμενες γενιές (Αντωνιάδης, 1994). 

 

1.3. Θεωρίες για το παιχνίδι 

 

 Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες για το παιχνίδι, όπως προαναφέρθηκε, 

χωρίς όμως κάποια από αυτές να δίνει ολοκληρωμένο ορισμό της έννοιας. Κι αυτό γιατί η 

κοινωνία στην οποία ζούμε μεταβάλλεται και εξελίσσεται συνεχώς. Η Melou (1994, στο Γρίβα 

και Σέμογλου, 2013) διέκρινε της θεωρίες σε κλασικές και μοντέρνες. Η πρώτη διαφοροποίηση 

στις θεωρίες, αφορά την χρονολογία αφου οι κλασικές θεωρίες διατυπώθηκαν κατα τον 19ο 

αιώνα και τις αρχές του 20ου, ενώ οι μοντέρνες μετά την δεκαετία του 1920. Επιπροσθέτως 

στις κλασικές θεωρίες το παιχνίδι εκλαμβάνεται ως ανάγκη ή ένστικτο. 

 Οι κλασικές θεωρίες, στόχευαν να δώσουν απαντήσεις στο ερώτημα “ποιός ο λόγος 

ύπαρξης του παιχνιδιού και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί”. Στις κλασικές θεωρίες εντάσσεται η 

θεωρία της Πλεονάζουσας Ενέργειας, η οποία έχει τις ρίζες της στην αρχαία ελληνική 

φιλοσοφία και τις ρήσεις του Αριστοτέλη. Ο κύριος εκπρόσωπος αυτής της θεωρίας ήταν ο 

Friedrich Schiller, ο οποίος ήταν γερμανός ποιητής και φιλόσοφος του 20ου αιώνα. Σύμφωνα 

με τον Schiller (στο Γρίβα και Σέμογλου, 2013) το παιχνίδι αποτελεί “άσκοπη δαπάνη 

ενέργειας” που αν και είναι ευχάριστη δεν συμβάλλει στην εξέλιξη και την ανάπτυξη των 

παιδιών. Σε αντίθεση με την παραπάνω θεωρία, η θεωρία της χαλάρωσης και την αναψυχής, η 
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οποία διατυπώθηκε από το γερμανό ποιητή Lazarus (1883, στο Γρίβα και Σέμογλου, 

2013),ορίζει το παιχνίδι ως μέσο για χαλάρωση και ξεκούραση. 

 Άλλη μία κλασική θεωρία είναι η θεωρία της εξάσκησης, την οποία διατύπωσε ο Karl 

Groos. O Groos υποστήριζε ότι το παιχνίδι αποτελεί, για τα παιδιά, μέσο για να κατανοήσουν 

τον κόσμο των “μεγάλων”, αλλά και έναν τρόπο εξάσκησης, σε ρόλους που θα κληθούν να 

αναλάβουν μελλοντικά, στα πλαίσια της κοινωνίας. Τέλος, η θεωρία της ανακεφαλαίωσης, 

που την διατύπωσε ο αμερικανός ψυχολόγος Stanley Hall (1920, στο Γρίβα και Σέμογλου, 

2013) προσομοίαζε τα στάδια εξέλιξης του παιχνιδιού με τα στάδια εξέλιξης του ανθρώπινου 

είδους. 

 Από την άλλη πλευρά, οι μοντέρνες θεωρίες σύμφωνα με την Mellou (1994, στο Γρίβα 

και Σέμογλου, 2013) προσπαθούν να δώσουν ερμηνείες για την ύπαρξη του παιχνιδιού, όπως 

συνέβαινε και στις κλασικές θεωρίες, προχωρούν όμως την έρευνα ένα βήμα παρακάτω, αφού 

στοχεύουν να αναδείξουν το ρόλο του παιχνιδιού στην ανάπτυξη των παιδιών. Στις μοντέρνες 

θεωρίες εντάσσεται και η Ψυχαναλυτική θεωρία του Freud, ο οποίος επισήμανε τον ρόλο του 

παιχνιδιού στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. 

 Σύμφωνα με μία άλλη θεωρία, τη θεωρία της διέγερσης, η ανάγκη των παιδιών να 

εξερευνήσουν το κόσμο, μέσα από τα παιχνίδια που παίζουν, μπορεί να είναι πιο σημαντική 

και από τις βασικές ανάγκες, όπως η πείνα και η δίψα. Η μετεπικοινωνιακή θεωρία του Bateson 

εστιάζει στην ρεαλιστική ερμηνεία που δίνουν τα παιδιά στα αντικείμενα, μέσα από το 

παιχνίδι. Τέλος, οι γνωστικές θεωρίες, με εκπρόσωπο τον Piaget (στο Γρίβα και Σέμογλου, 

2013) , δίνουν έμφαση στην σχέση που έχει το παιχνίδι με την ψυχολογική ανάπτυξη των 

παιδιών. Από την άλλη πλευρά, ο Vygotsky θεωρούσε το παιχνίδι, ως κύριο μέσο της 

γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού, επιπλέον όρισε το παιχνίδι ως δημιούργημα της φαντασίας 

των παιδιών, που βασίζεται όμως σε μεγάλο βαθμό σε πραγματικά γεγονότα. 

 Συμπερασματικά, η Mellou (1994, στο Γρίβα και Σέμογλου, 2013) καταλήγει στο 

γεγονός, πως κοινό χαρακτηριστικό όλων των θεωριών είναι ο εθελοντικός και διασκεδαστικός 

χαρακτήρας του παιχνιδιού. Τα παιδιά περνούν πολλές ώρες παίζοντας, αλληλεπιδρώντας με 

το περιβάλλον με στόχο την μάθηση. Σύμφωνα με τον Γερμανό (2004, στο Γρίβα και 

Σέμογλου, 2013) το παιχνίδι θεωρείται ως μια απρόβλεπτη δραστηριότητα, που δεν υπακούει 

σε κανόνες, έχει ως στόχο την διασκέδαση και την χαλάρωση, παράλληλα όμως αποτελεί ένα 

πολύ χρήσιμο “εργαλείο” μάθησης, ολόπλευρης καλλιέργειας της προσωπικότητας των 

παιδιών και πλαίσιο στην πορεία τους, προς την ωριμότητα.  

1.4. Κατηγορίες παιχνιδιών 

 

 Οι παιγνιώδης δραστηριότητες μπορούν κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται κατα την εξέλιξη του, τη μορφή, τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο 

διεξαγωγής του. Ο Hughes (1996, στο Γρίβα και Σέμογλου 2013) υποστηρίζει, ότι κάθε 

κατηγορία παιχνιδιών συμβάλει, με διαφορετικό τρόπο στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. 

Το σιωπηλό παιχνίδι. Το παιδί βλέποντας εικόνες σε βιβλία, παίζοντες με κούκλες και 

σχεδιάζοντας στο χαρτί, αναπτύσσει τις αισθησιο-κινητικές του δεξιότητες. Σε αυτά τα 

παιχνίδια, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι να απολαμβάνει το παιδί την διαδικασία και όχι 

τόσο το αποτέλεσμα. 
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Παιχνίδι κατασκευών/δομικό παιχνίδι. Στα παιχνίδια αυτά, τα παιδιά δημιουργούν 

πράγματα με τα χέρια τους. Έρχονται σε επαφή με διάφορα αντικείμενα και υλικά, κάνουν 

τους κατάλληλους συνδυασμούς, πειραματίζονται και παράλληλα βελτιώνουν την λεπτή 

κινητικότητα και τον συντονισμό ματιού και χεριού. Σύμφωνα με τους Boucher & Amery, 

(2009, στο Γρίβα και Σέμογλου, 2013) όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα, τα παιδιά, να 

χειρίζονται με μεγαλύτερη ευχέρεια λέξεις, ιδέες και έννοιες και να έχουν καλύτερες επιδόσεις, 

στον γνωστικό τομέα. 

Κοινωνικό παιχνίδι. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα ομαδικά παιχνίδια, όπως το κρυφτό, 

το κυνηγητό, τα παιχνίδια με μπάλα, καθώς και παιχνίδια με σπιτάκια, κούκλες κτλ. Τα 

παιχνίδια αυτά χρειάζονται περισσότερα από ένα άτομα για να υλοποιηθούν και είναι 

καθοριστικής σημασίας για την κοινωνικοποίηση των παιδιών και την ανάπτυξη της 

ομαδικότητας και της συνεργασίας, στοιχεία απαραίτητα για την μετέπειτα ζωή τους. 

Κινητικό παιχνίδι. Για την κατηγορία αυτή, θα γίνει διεξοδικότερη περιγραφή στην συνέχεια. 

Η Αυγητίδου (2001, στο Γρίβα και Σέμογλου, 2013) ονομάζει το κινητικό παιχνίδι και 

“παιχνίδι σωματικής δραστηριότητας”, το οποίο περιλαμβάνει τρέξιμο, σκαρφάλωμα, 

τσουλήθρα κτλ. 

Παιχνίδι με κανόνες. Τα παιδιά μεγαλώνοντας ηλικιακά, αρχίζουν να ξεφεύγουν σιγά σιγά 

από τον εγωκεντρικό τρόπο που έβλεπαν τον κόσμο και να κατανοούν την σημασία της 

ύπαρξης κανόνων. Κάποια παιχνίδια είναι αδύνατο να διεξαχθούν χωρίς αυτούς. Έτσι, τα 

παιδιά, μαθαίνοντας να παίζουν με κανόνες, προετοιμάζονται για την μετέπειτα ζωή τους, όπου 

θα κληθούν, ως ενήλικες πλέον, να συνεργαστούν αρμονικά με τους ανθρώπους, γύρω τους. 

Παιχνίδια πνευματικής ικανότητας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται, τα παζλ, τα 

σταυρόλεξα και οι δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος. Βασικός στόχος αυτών των 

παιχνιδιών είναι, μέσα εξάσκηση των νοητικών ικανοτήτων, οι μαθητές να λύσουν μια 

προβληματική κατάσταση, ξεκινώντας από ένα αρχικό στάδιο και φτάνοντας στο τελικό 

στάδιο-στόχο.  

Γλωσσικά παιχνίδια. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες, οι οποίες είναι τα παιχνίδια που 

δίνουν έμφαση σε γλωσσικά στοιχεία και τα επικοινωνιακά γλωσσικά παιχνίδια. 

 Ο Hadfield (1999, στο Γρίβα και Σέμογλου 2013), ταξινόμησε το παιχνίδι στις παρακάτω 

υποκατηγορίες: 

Παιχνίδια αντιστοίχισης/ταξινόμησης. Οι μαθητές καλούνται να βάλουν στην σωστή σειρά 

εικόνες με λέξεις, συνώνυμες, αντώνυμες ή που ανήκουν στην ίδια οικογένεια λέξεων. 

Παιχνίδια σύγκρισης. Οι μαθητές θα πρέπει να εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές, 

στις εικόνες που θα τους δοθούν, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

Παιχνίδια “πληροφοριακού κενού”. Τα παιχνίδια αυτά υλοποιούνται εταιρικά ή ομαδικά και 

έχουν ως στόχο την μετάδοση της πληροφορίας. Ένας ή δύο μαθητές έχουν πληροφορίες, που 

οι άλλοι δεν τις έχουν και καλούνται να τις αποκτήσουν μέσα από την συζήτηση και την 

ανταλλαγή πληροφοριών. 

Παιχνίδια εικασίας. Αποτελούν μια παραλλαγή των παιχνιδιών πληροφοριακού κενού. Σε 

αυτή τη κατηγορία, είναι πολύ γνωστό “το παιχνίδι των δέκα ερωτήσεων”. Ένας μαθητής 

σκέφτεται ένα διάσημο πρόσωπο, τόπο ή αντικείμενο και οι υπόλοιποι, μέσα από δέκα 

ερωτήσεις, που απαντώνται με “Ναι ή Όχι”, θα πρέπει να το βρουν. 

Παιχνίδια λεζάντας. Μια μορφή των παιχνιδιών αντιστοίχισης, στην οποία οι μαθητές θα 

πρέπει να ενώσουν την κατάλληλη λεζάντα με την σωστή εικόνα. 
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Επιτραπέζια παιχνίδια. Τα παιχνίδια αυτά είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στα παιδιά και αποτελούν 

χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, σε κάθε γνωστικό αντικείμενο. 

Παιχνίδια με την χρήση υπολογιστών/παιχνιδομηχανών. Τα παιχνίδια αυτά έχουν 

προστεθεί σχετικά πρόσφατα στην ταξινομία των παιχνιδιών και εξελίσσονται παράλληλα με 

την εξέλιξη της τεχνολογίας. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια παιχνίδια, όπως τα παζλ, τα 

παιχνίδια καρτών, μνήμης, αντιστοίχισης κτλ και τα παιχνίδια arcade, μέσω των οποίων οι 

παίκτες βελτιώνουν την ταχύτητα τους, τον οπτικό-κινητικό συντονισμό και τον χρόνο 

αντίδρασης. 

Και τέλος το δημιουργικό παιχνίδι. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται τα παιχνίδια 

φαντασίας, τα παιχνίδια προσομοίωσης, τα παιχνίδια ρόλων και η παντομίμα. Το δημιουργικό 

παιχνίδι περιέχει δραστηριότητες, με υλικά, (πηλός, πλαστελίνη κτλ), επίλυσης γρίφων, 

ζωγραφικής, μουσικής και χορού.  

Παιχνίδια φαντασίας. Σε αυτά τα παιχνίδια, τα παιδιά πειραματίζονται με τη γλώσσα, 

εκφράζουν συναισθήματα και μαθαίνουν να σκέφτονται, μέσα σε ένα περιβάλλον, που 

δημιουργούν τα ίδια. 

Παιχνίδια προσομοίωσης. Τα παιδιά αναλαμβάνουν ρεαλιστικούς ρόλους και αναπαριστούν 

συμπεριφορές ατόμων ή ομάδων σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Στις προσομοιώσεις 

χρησιμοποιούνται συχνα τα παιχνίδια ρόλων, ως μέσο εύρεσης εναλλακτικών λύσεων, από 

τους μαθητές. 

Παιχνίδια ρόλων. Αποτελούν πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών. Είναι 

διασκεδαστικές, ευχάριστες δραστηριότητες, παρέχουν ισχυρά κίνητρα μάθησης, θέτουν τον 

μαθητή στο κέντρο της διδακτικής διαδικασίας και συμβάλλουν στην συνεργασία και την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. 

Παντομίμα. Ο Dougill (1987, στο Γρίβα και Σέμογλου, 2013), θέτει τον ορισμό της 

παντομίμας, ως ένα μέσο αναπαράστασης μιας ιδέας ή ιστορίας, χωρίς λόγια, αλλά με 

χειρονομίες, κινήσεις και εκφράσεις του σώματος. Είναι ένας τρόπος ενεργοποίησης της 

φαντασίας και της δημιουργικής έκφρασης και παράλληλα διασκεδάζει τους μαθητές και τους 

διευκολύνει να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. 
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2. Διαθεματικότητα 

2.1. Διαθεματικότητα - Διεπιστημονικότητα 

 

 Αρχικά, κρίνεται σκόπιμο, να γίνει μια σαφής διάκριση ανάμεσα στις έννοιες 

διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα. Οι όροι αυτοί πολύ συχνά συγχέονται λανθασμένα, 

ως προς τον τρόπο προσέγγισης της γνώσης. Η διαθεματικότητα σύμφωνα με τον 

Ματσαγγούρα (2002) αποτελεί μια θεωρητική αρχή οργάνωσης του Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ), που καταργεί τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσια οργάνωσης 

της σχολικής γνώσης και προσπαθεί να προσεγγίσει την σχολική γνώση ενιαιοποιημένη. Με 

τον παραπάνω όρο, ένα μάθημα θα πρέπει να θεωρείται, ως αποτέλεσμα πολλών επί μέρους 

επιστημονικών πεδίων και να μην προσεγγίζεται μόνο από την παραδοσιακή του σκοπιά. 

 Από την άλλη, ο όρος της διεπιστημονικότητας αναφέρεται στην θεωρητική αρχή 

οργάνωση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, που διατηρεί τα διακριτά μαθήματα ως 

πλαίσια οργάνωσης της σχολικής γνώσης, αλλά ταυτόχρονα επιχειρεί να συσχετίσει το 

περιεχόμενο των διαφορετικών μαθημάτων, προκειμένου να εξασφαλίσει την πληρέστερη και 

σφαιρικότερη μελέτη του περιεχομένου τους. Είναι φανερό ότι η διαθεματικότητα είναι 

ευρύτερος όρος από την διεπιστημονικότητα (Θεοδωρόπουλος, 1997). 

 Τα μαθήματα δεν θα πρέπει να είναι μόνο ένα σύνολο γνώσεων, που έχει ως στόχο, τη 

κατάκτηση ενός συγκεκριμένου επιπέδου ικανοτήτων, αλλά και μία διαδικασία μέσα από την 

οποία επιτυγχάνεται και η απόκτηση εμπειριών. Με παραδείγματα, παρμένα από την ίδια τη 

ζωή, το παιδί με την συνεργασία και με την καθοδήγηση του δασκάλου μπορεί να διαμορφώσει 

συγκρουόμενες απόψεις, να τις αναθεωρήσει, να δημιουργήσει νέα ενδιαφέροντα προς 

ανακάλυψη και νέες ιδέες, έτσι ώστε να καταφέρει να βάλει στέρεα θεμέλια στο οικοδόμημα 

των γενικών του γνώσεων. 

2.2. Η διαθεματικότητα στην σύγχρονη σχολική πραγματικότητα 

 

Τίθεται ένα μεγάλο ζητούμενο στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα, το οποίο είναι η 

σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία. Είναι πλέον φανερό, ότι στόχος της εκπαίδευσης δεν 

είναι ο κατακερματισμός της γνώσης στα στεγανά των επιμέρους μαθημάτων. Διερωτάται 

ομως ο Αγγελάκος (2003), πως μπορεί να αρθεί αυτός ο κατακερματισμός χωρίς να φτάσουμε 

στο άλλο άκρο, σε μια σύγχυση των πάντων, σε μια διδασκαλία χωρίς οργάνωση και μέθοδο 

και ψάχνει να βρει την “χρυσή τομή”. 

 Έτσι λοιπόν, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες, τα τελευταία χρόνια, να απαντηθεί το 

παραπάνω ερώτημα, κυρίως σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής μέσα από την ανάπτυξη Διαθεματικών Προγραμμάτων Σπουδών. Αν και δεν μπορεί 

ακόμη να εκφραστεί με ακρίβεια ο όρος “διαθεματικός”, κοινός τόπος όλων είναι η διάνοιξη 

διαύλων επικοινωνίας και η οικοδόμηση γεφυρών ανάμεσα στα διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα. 

 Η παραδοσιακή παιδαγωγική σύμφωνα με την Χατζημιχαήλ (2010) θέτει ως 

κυριότερο στόχο, τον εφοδιασμό των μαθητών με όλες εκείνες τις θεωρητικές γνώσεις, που θα 
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κληθούν να ανασύρουν, αργότερα στην ζωή τους, ως ενήλικες πλέον, για να δώσουν λύσεις 

στα προβλήματά τους. Αντιθέτως, η σύγχρονη παιδαγωγική θεωρεί μάταιη όλη αυτή την 

προσπάθεια και υποστηρίζει πως οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν τον τρόπο που αποκτάται η 

γνώση, δηλαδή όλες εκείνες τις ικανότητες που θα τους οδηγήσουν στην επιστημονική αλήθεια 

(Χρυσαφίδης, 2003, στο Χατζημιχαήλ, 2010). Έτσι λοιπόν με τον όρο μάθηση δεν νοείται η 

απλή μετάδοση γνώσεων. Σύμφωνα με τον Αλαχιώτη (2002, στο Χατζημιχαήλ, 2010), το 

σχολείο θα πρέπει να θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον μαθητή και ο ρόλος του 

δασκάλου να είναι συμβουλευτικός - καθοδηγητικός, να είναι ένα περιβάλλον ανοιχτό στην 

κοινωνία και να έχει μια βιωματική προσέγγιση, έτσι ώστε να καταστεί χώρος ελκυστικός, 

όπου θα καλλιεργείται η δημιουργικότητα των μαθητών και όχι ένας χώρος στερεότυπης 

μάθησης. 

 Η αναθεώρηση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ), είχε ως στόχο την 

διασύνδεση της γνώσης, μέσα από μια διαθεματική και ολιστική προσέγγιση. Επιπλέον, η 

παραπάνω αναθεώρηση, έθεσε στέρεα θεμέλια για μια εποικοδομητική και μια αναλυτική - 

διερευνητική μάθηση. Αυτή η προσέγγιση μετατρέπει την αποσπασματική γνώση, που 

προάγεται από από τον πλήρη διαχωρισμό των γνωστικών αντικειμένων, σε μια ολιστική 

γνώση, που συνδέεται με την πραγματικότητα και αξιοποιείται άμεσα στην καθημερινή ζωή 

(Καρατζιά και Σταυλιώτη, 2002, στο Χατζημιχαήλ, 2010). 

2.3. Η διαθεματικότητα και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της 

εκπαίδευσης 

 

 Η διαθεματική οργάνωση των ενοτήτων στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών 

εφαρμόζεται, μέσα από την διασύνδεση των μαθημάτων, δηλαδή, την οργάνωση και την 

διάταξη της ύλης κάθε μαθήματος, έτσι ώστε να είναι βέβαιο πως μπορεί να γίνει επεξεργασία 

θεμάτων, από πάρα πολλές πλευρές. Τη διαθεματικότητα μπορούμε να την αξιοποιούμε σε 

κάθε διδακτική ενότητα, διευκρινίζοντας έναν όρο και αναζητώντας το νόημά του και σε 

άλλους επιστημονικούς χώρους. Αφορμές για την διαθεματική κατανόηση κάποιου θέματος ή 

ακόμα και για την διεύρυνση του, μπορούν να παρθούν από κάθε μάθημα ανεξαιρέτως. 

 Στα διαθεματικά προγράμματα σπουδών, οι επιστήμες δεν έχουν διακριτά μεταξύ τους 

όρια και τα εξεταζόμενα θέματα, όπως αυτά σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και 

τις ανάγκες των μαθητών, λειτουργούν ως πλαίσιο οργάνωσης της σχολικής γνώσης, σύμφωνα 

με τους Mathison και Freeman (1997, στο Ματσαγγούρας, 2002). Προκειμένου οι μαθητές να 

κατανοήσουν, άμεσα, τα υπό μελέτη θέματα και να αποκτήσουν μια πιο σφαιρική γνώση, για 

τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος, αποτελεί ζητούμενο της έρευνας, ποια γνώση 

πρέπει να επιλεγεί καθε φορά, από ποιον επιστημονικό τομέα και με ποια σειρά. 

 Αντίθετα, στα διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών, τα μαθήματα διατηρούν τα 

όρια και τα χαρακτηριστικά τους και το ζητούμενο είναι να βρεθεί τρόπος, να συσχετιστεί το 

περιεχόμενο τους και οι μαθητές να προχωρήσουν στην βαθύτερη κατανόηση του, χωρίς όμως 

να απομακρύνονται από την λογική των κλάδων που συμμετέχουν στην διεπιστημονική 

σύμπραξη. 
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2.4. Αξιοποίηση της διαθεματικότητας στο μάθημα της Ιστορίας 

 

 Αρχικά, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι στην φιλοσοφία του διαθεματικού 

προγράμματος σπουδών το μάθημα της Ιστορίας κατέχει κεντρική θέση. Αυτό συμβαίνει από 

την μία, γιατί η πρόοδος των άλλων επιστημών αποτελεί ιστορική γνώση και από την άλλη, 

γιατί η ιστορία συμπυκνώνει τις βιωμένες εμπειρίες των ανθρώπων σε όλα τα μήκη και πλάτη 

της γης. Δίνεται έμφαση σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής (κοινωνικές, πολιτικές, 

οικονομικές, θρησκευτικές, καλλιτεχνικές κτλ.) και μέσα από τις διάφορες οπτικές, 

επιδιώκεται η καλλιέργεια κριτικής ιστορικής σκέψης, στους μαθητές και η αξιοποίηση των 

γνώσεων που αποκτούν από άλλα γνωστικά αντικείμενα. Σύμφωνα με τον Αγγελάκο (2003), 

δεν θα ήταν υπερβολή να λεχθεί ότι το μάθημα της Ιστορίας εμπλέκει, σε μεγαλύτερο ή 

μικρότερο βαθμό, όλα τα άλλα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, 

για την επίτευξη των εκπαιδευτικών σκοπών και συγκεκριμένα την διαμόρφωση ελεύθερων 

και υπεύθυνων πολιτών. 

 Με το μάθημα της Ιστορίας, οι μαθητές επιδιώκεται να αναπτύξουν θετική στάση και 

να συμμετέχουν ενεργά στο ιστορικό γίγνεσθαι και επιπλέον, να αναπτύξουν την έννοια του 

πολίτη, στοιχείο απαραίτητο σε μια δημοκρατική κοινωνία. Υπάρχουν άπειρες δυνατότητες 

για διαθεματικές προεκτάσεις σε γνωστικά αντικείμενα, όπως η Γεωγραφία (ή Μελέτη 

Περιβάλλοντος, για μικρότερες τάξεις), η Νεοελληνική Γλώσσα και η Λογοτεχνία, τα 

Θρησκευτικά και η Φυσική Αγωγή. Αλλά και μαθήματα που δεν ανήκουν στις κοινωνικές, 

ανθρωπιστικές σπουδές, όπως τα Μαθηματικά και οι Φυσικές Επιστήμες, μπορούν και αυτά 

να συνεισφέρουν στην καλλιέργεια της συνείδησης του πολίτη, με πολλούς και διαφορετικούς 

τρόπους. Τέλος, και το μάθημα της Πληροφορικής μπορεί να συνδεθεί διαθεματικά με το 

αντικείμενο της Ιστορίας, μέσα από τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει ένας 

ηλεκτρονικός υπολογιστής (μελέτη και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, διαγράμματα, 

πίνακες, επαυξημένη πραγματικότητα - ως μέσο απεικόνισης της ιστορίας κτλ). 

 Μία διαθεματική προσέγγιση, για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, προϋποθέτει 

στενή συνεργασία ανάμεσα στους διδάσκοντες του κάθε γνωστικού αντικειμένου. Η 

συνεργασία αυτή, ομολογουμένως, δεν είναι πάντα εύκολη, καθώς πάντοτε υπάρχουν κάποιες 

επιφυλάξεις μεταξύ των καθηγητών διαφορετικών ειδικοτήτων. Επιπλέον, ένα άλλο θέμα που 

προκύπτει είναι και η αναντιστοιχία στην διαθεματική διδασκαλία και στον τρόπο που είχαν 

μάθει να διδάσκουν οι εκπαιδευτική έως τώρα. Επομένως, για να επιτευχθεί διαθεματική 

προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων, θα πρέπει να γίνονται συνεχώς σεμινάρια, με στόχο 

την συστηματική επιμόρφωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ώστε να έχουν όλα τα 

απαραίτητα εφόδια, για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της σύγχρονης εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας.  
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3. Το μάθημα της Ιστορίας 

3.1. Ο γενικός σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας  

 

 Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) της 

Ιστορίας, γενικός σκοπός της διδασκαλίας είναι η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και ιστορικής 

συνείδησης. Η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης επιτυγχάνεται, αφού οι μαθητές κατανοήσουν 

τα ιστορικά γεγονότα εξετάζοντας τις αιτίες και τα αποτελέσματα τους. Η καλλιέργεια της 

ιστορικής συνείδησης σχετίζεται με την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις και παράλληλα την διαμόρφωση στάσεων και αξιών, που θα 

συμβάλλουν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και στο μέλλον. Με αυτόν 

τον τρόπο, οι μαθητές είναι σε θέση να γνωρίζουν, ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια 

του παρελθόντος και ότι ο σύγχρονος ορίζοντας της Ιστορίας σχετίζεται άμεσα με την ζωή 

τους. Ο σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας συνδέεται με τον γενικότερο σκοπό της 

εκπαίδευσης, που είναι η προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών. 

 Η διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας στηρίζεται στο τετράπτυχο 

“Μελετώ, συγκρίνω, αναφέρω, συμπεραίνω”. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η καλύτερη 

οργάνωση και η διεξαγωγή των μαθημάτων και η υλοποίηση των γενικότερων σκοπών της 

εκπαίδευσης, που είναι η καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων, αντιλήψεων και 

συμπεριφορών. Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών προτείνεται η διαθεματικότητα και 

ομαδοσυνεργατική διάταξη της τάξης. Τα διαθεματικά σχέδια εργασίας εμφανίζουν πολλά 

πλεονεκτήματα, ένα από αυτά είναι, ότι εστιάζουν στην διαδικασία της μάθησης και όχι στο 

αποτέλεσμα και ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών στην μαθησιακή 

πράξη. Το Πρόγραμμα Σπουδών της Ιστορίας του Δημοτικού είναι ανοιχτό στην 

διακειμενικότητα, δηλαδή στην χρήση πολλών και διαφορετικών ιστορικών κειμένων/πηγών.  

3.2. Γενικοί στόχοι της Ιστορίας Στ΄ Δημοτικού - Ιστορία του νεότερου και 

σύγχρονου κόσμου 

  

Μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού οι μαθητές 

θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν ιστορικές έννοιες, όπως εξέγερση, επανάσταση, 

ανεξαρτησία κ.λπ. Επιπλέον, να κάνουν συσχετισμούς/γενικεύσεις μεταξύ των εννοιών και να 

έχουν γνώση της ιστορικής πραγματικότητας (ιστορικός εγγραμματισμός). Δίνεται έμφαση όχι 

μόνο στην δηλωτική γνώση, αλλά και στην εννοιολογική και την διαδικαστική γνώση. Το 

Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει "στο να μάθουν οι μαθητές πως να μαθαίνουν”. Μέσα από 

ενεργητικές μεθόδους, όπως είναι η αξιοποίηση των πηγών, τα σχέδια εργασίας και τα 

λογισμικά που μπορούν να βρουν στο διαδίκτυο, οι μαθητές ανακαλύπτουν μόνοι τους την 

γνώση και δεν τους προσφέρεται αυτή έτοιμη. 

Επιπροσθέτως, με τη διδασκαλία της Ιστορίας του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου, 

οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα σημαντικά γεγονότα και τις εξελίξεις της νεότερης και 

σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, καθώς και με τα βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής και 

παγκόσμιας ιστορίας, της ίδιας χρονολογικής περιόδου. Με το πέρας των μαθημάτων, οι 
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εκπαιδευόμενοι, Θα πρέπει να είναι σε θέση, να αναπτύσσουν την ικανότητα της κατανόησης 

του ιστορικού χρόνου και να χρησιμοποιούν όρους που σχετίζονται με αυτόν (π.χ. αιώνας, 

χιλιετία, μεσοπόλεμος), να συσχετίζουν μεταξύ τους γεγονότα και εξελίξεις της νεότερης και 

σύγχρονης περιόδου και να κατανοούν τα υπομνήματα σε έναν χάρτη, με σκοπό να φτιάχνουν 

οι ίδιοιχάρτες με τα κυριότερα γεγονότα της νεότερης και σύγχρονης περιόδου. 

3.3. Η αξιολόγηση του μαθήματος της Ιστορίας 

 

 Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό κομμάτι της διδακτικής διαδικασίας, καθώς έχει 

ανατροφοδοτική λειτουργία και μας δίνει πληροφορίες σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι 

προσδοκώμενοι σκοποί και στόχοι της ενότητας. Επιπλέον, διαπιστώνεται κατα πόσο ήταν 

αποτελεσματικές οι στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν, κατα την διάρκεια της διδασκαλίας. 

Οι μαθητές αξιολογούνται, στο αντικείμενο της Ιστορίας, όχι μόνο για τις γνώσεις που έχουν 

αποκτήσει, κατά την διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά και για τις δεξιότητες και τις 

στάσεις που τους έχουν καλλιεργηθεί. Περαιτέρω ελέγχεται ο βαθμός κατανόησης των 

πληροφοριών, η ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, της δημιουργικότητας και της κριτικής 

σκέψης των μαθητών. Ακόμη, μέσα από την Ιστορία επιδιώκεται η ανάπτυξη θετικών στάσεων 

στην ελληνική μυθολογία και τις ελληνικές αρχαιότητες, προωθούνται οι επισκέψεις σε 

μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και προάγεται η αποδοχή και ο σεβασμός της ιστορίας 

και του πολιτισμού άλλων λαών. 

 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στον περιορισμό της αποστήθισης, της 

αναπαραγωγής ιστορικών γνώσεων και της άσκοπης παραθετικής γεγονοτολογίας. Στόχος 

είναι η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης και η αξιολόγηση θα πρέπει 

να κινείται σε αυτούς τους άξονες και να είναι σύμφωνη με το επίπεδο αντίληψης, της 

συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας. Είναι σκόπιμο λοιπόν η αξιολόγηση να είναι διαμορφωτική 

και διαρκής. Μπορεί να διεξαχθεί ατομικά ή ομαδικά και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διδασκαλίας, που μέσω της ανατροφοδότησης, στοχεύει στην προοδευτική βελτίωση των 

μαθητών και των μαθητριών. Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι οι αξιολόγηση του μαθήματος 

της Ιστορίας κινείται σε τρεις άξονες: Α) Το γνωστικό αντικείμενο, τι έχουν μάθει δηλαδή οι 

μαθητές και αν μπορούν να αναπτύξουν κριτικό συλλογισμό και ιστορικό λόγο. Β) Το επίπεδο 

ανάπτυξης δεξιοτήτων ιστορικής διερεύνησης. Γ) Την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και 

της ικανότητας συνεργασίας και διεκπεραίωσης ενός ομαδικού έργου.  
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3.4. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την Ιστορία 

 

          Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια εκτεταμένη προσπάθεια η ελληνική εκπαίδευση να 

αρχίσει να συμβαδίζει με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και το παράδειγμα μάθησης 

που κυριαρχεί (κοινωνικός εποικοδομητισμός) γίνεται χρήση του όρου “πρόγραμμα σπουδών” 

αντί του όρου “αναλυτικό πρόγραμμα”. Ο όρος “αναλυτικό πρόγραμμα” χρησιμοποιούνταν 

για χρόνια, με έναν τρόπο ανελαστικό, χρονικά προδιαγεγραμμένο και κανονιστικό διάγραμμα 

του περιεχομένου της διδακτέας ύλης και απευθύνονταν κυρίως σε έναν ιδεατό τύπο μαθητή 

(που προσδιορίζεται ως μέσος όρος), αποκλείοντας από την εκπαιδευτική διαδικασία τους 

μαθητές που δεν ανήκουν στον μέσο όρο. Σε αντίθεση, το νέο πρόγραμμα σπουδών, χωρίς να 

παραγκωνίζει τη γνώση του περιεχομένου, εστιάζει στην ίδια την διαδικασία της μάθησης, 

επιδιώκει την καλλιέργεια τόσο γνωστικών, όσο και συναισθηματικών και ψυχοκινητικών 

δεξιοτήτων. Επιπλέον, δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευτικό, να επιλέξει και να 

διαμορφώσει την διδασκαλία του, ανάλογα με το περιβάλλον της σχολικής τάξης και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνεται η αλληλεπίδραση 

μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών και των μαθητών μεταξύ τους και προκρίνονται ποιοτικές 

μέθοδοι αξιολόγησης, τόσο του έργου του εκπαιδευτικού, όσο και των μαθητών/-τριών. 

         Το νέο πρόγραμμα σπουδών έχει την εξής δομή: Αρχικά, τίθενται οι σκοποί και στόχοι 

της διδασκαλίας και μάθησης. Έπειτα, το πλαίσιο αρχών διαδικασίας, που περιλαμβάνει και 

τον εννοιολογικό εξοπλισμό (δηλαδή της πρωτογενής και δευτερογενής ιστορικές έννοιες) ο 

οποίος είναι απαραίτητος για τους μαθητές/-τριες στο μάθημα της ιστορίας. Στη συνέχεια, 

αναφέρονται τα περιεχόμενα διδασκαλίας και μάθησης και ενδεικτικές προτάσεις ανάπτυξης 

του προγράμματος σπουδών. Τέλος, η αξιολόγηση στο νέο πρόγραμμα σπουδών, έχει την 

μορφή κριτικής αποτίμησης της διδασκαλίας και της μάθησης και έχει ως στόχο να διερευνηθεί 

η ποιότητα της ίδιας της διαδικασίας, κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν στην 

αρχή και αν τελικά ανέπτυξαν οι μαθητές/-τριες κοινές δεξιότητες. Παρά τις ατομικές και 

κοινωνικοπολιτισμικές διαφορές, η ιστορία θεωρείται συλλογικό αγαθό. 

          Ως πρός το περιεχόμενό του νέου προγράμματος σπουδών, αναθεωρείται με βάση την 

ενοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών και διαμορφώνεται ένα “συγκερασμένο” σπειροειδές 

πρόγραμμα σπουδών, το οποίο συνδυάζει αρμονικά τη χρονολογική και τη θεματική 

προσέγγιση. Η νέα αντίληψη, όπως έχει διαμορφωθεί, προωθεί την άρση του ενδιαφέροντος 

αποκλειστικά σε πολιτικές και στρατιωτικές όψεις της ιστορίας (όταν αυτή προσεγγίζεται με 

συμβατικό τρόπο) και το ενδιαφέρον μετατοπίζεται σε πτυχές της ιστορίας, όπως η κοινωνική, 

η οικονομική και η πολιτισμική, η δημογραφική, η ιστορία των θεσμών και των ιδεών, η 

ιστορία της τέχνης, η ιστορία του κλίματος και του περιβάλλοντος, η ιστορία της καθημερινής 

ζωής των ανθρώπων, της διατροφής και των ασθενειών κ.ά. Να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι 

οι δραστηριότητες και αντίστοιχα οι στόχοι του Β΄ Μέρους, έχουν σχεδιαστεί με βάση το παλιό 

πρόγραμμα σπουδών και το ισχύων σχολικό εγχειρίδιο, της συγγραφικής ομάδας 

Κολιόπουλου, για το οποίο παρατίθεται μια σύντομη κριτική στη συνέχεια, λόγω τη έλλειψης 

χρόνου για περαιτέρω διερεύνηση της ιστορίας με βάση το νέο πρόγραμμα σπουδών και την 

δυσκολία για την ανεύρεση εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα ανταποκρίνονταν επαρκώς στο 

νέο πρόγραμμα σπουδών.  
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3.5. Σύντομη κριτική για το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας της Στ΄ 

 

        Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, για το βιβλίο Ιστορίας Στ΄, της συγγραφικής ομάδας 

Κολιόπουλου, που χρησιμοποιείται εως και σήμερα, όσον αφορά το περιεχόμενο του 

συγκεκριμένου εγχειριδίου φαίνεται πως ακολουθεί μια εθνοκεντρική προσέγγιση, που έχει ως 

στόχο την υπογράμμιση του ένδοξου παρελθόντος και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αφενός να 

μην εντάσσεται η ελληνική ιστορία στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πλαίσιο και 

αφετέρου να μην εξετάζεται ότι υπάρχει έξω από τον εθνικό “εαυτό”. Επιπλέον, στο 

συγκεκριμένο εγχειρίδιο η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται σε πολεμικά γεγονότα και ελάχιστα 

κείμενα αναφέρονται στην κοινωνική οργάνωση, οικονομικές εξελίξεις, την καθημερινή ζωή, 

την τέχνη και την λογοτεχνία. Όλα αυτά είναι στοιχεία μια παραδοσιακής προσέγγισης της 

ιστορίας, οι  στερεοτυπικές εκφράσεις, οι αποκρύψεις και οι αμφισημίες στη διαχείριση των 

εθνικών μύθων (Κρυφό Σχολειό) και τέλος η απόκρυψη ή η άμβλυνση των επίμαχων 

γεγονότων την ελληνικής ιστορίας, συγκλίνουν σε μια προσέγγιση της ιστορίας παλαιότερων 

εποχών (Andreou & Kasvikis, 2015, pp. 43-44). 

          Συμπερασματικά, το σχολικό εγχειρίδιο της ομάδας Κολιόπουλου συγγράφηκε και 

κυκλοφόρησε με στόχο να “διορθώσει” ή να “επαναδιαπραγματευτεί” την ελληνική ιστορία 

με αφορμή την διαμάχη που προκλήθηκε για το προηγούμενο. Συγκεκριμένα, στο μεγαλύτερο 

μέρος του βιβλίου επιλέγεται να διδαχθούν οι μαθητές την Ελληνική Επανάσταση, ως το 

σημαντικότερο γεγονός του 19ου αιώνα και επιπροσθέτως αποφασίστηκε να  προβάλλεται 

αποκλειστικά η πολεμική, πολιτική και διπλωματική ιστορία έναντι της κοινωνικής, της 

οικονομικής και της πολιτισμικής. Όσον αφορά, την παρουσίαση του εθνικού “εαυτού” και 

του “άλλου” στα κείμενα και τις γραπτές πηγές του βιβλίου, παρατηρήθηκε περιχαράκωση 

στην στερεότυπη και πολλές φορές ανιστορική αναπαράσταση της ετερότητας, με πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την εικόνα των Οθωμανών/Τούρκων και την παρουσίαση τους 

πάντα αντιθετικά και αντίπαλα με τον εθνικό “εαυτό” ο οποίος υπερέχει σε όλους τους τομείς. 

Με βάση όλα τα παραπάνω δεδομένα, προκύπτει ότι το συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο 

υιοθετεί το παραδοσιακό επιστημολογικό πρότυπο για την διδακτική της ιστορίας και στοχεύει 

αποκλειστικά στην αναπαραγωγή και την εσωτερίκευση από τους μαθητές της κυρίαρχης 

εθνικής ιδεολογίας και όχι στην ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και κατανόησης. Η 

μεθοδολογική προσέγγιση του βιβλίου, αναπαράγει μια έντονα δασκαλοκεντρική διάσταση 

του βιβλίου, ενισχύοντας έτσι συνολικά τις αδυναμίες του ως διδακτικό εργαλείο.    
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4 .Σκοπός της εργασίας 

  

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, το παιχνίδι και την αξία που έχει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, την διαθεματικότητα και το αντικείμενο της Ιστορίας, κρίνεται σκόπιμη η 

κατασκευή δημιουργικών δραστηριοτήτων. Μέσα από τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες, 

επιδιώκεται η κινητοποίηση των μαθητών, η καλλιέργεια κινήτρων μάθησης και η ενεργητική 

συμμετοχή όλων των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η 

ευκαιρία για μια ουσιαστική και βαθύτερη γνώση της Ιστορίας του Νεότερου και Σύγχρονου 

Κόσμου. Οι δραστηριότητες που προτείνονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη την 

διάρκεια του μαθήματος, είτε σαν εισαγωγή στην νέα γνώση, είτε σαν αξιολόγηση. 

Κλείνοντας, ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση ενός εναλλακτικού 

τρόπου προσέγγισης της διδασκαλίας, με πολλαπλά οφέλη, τόσο για τον εκπαιδευτικό και τους 

μαθητές, μέσα από την παροχή κινήτρων και ερεθισμάτων για μάθηση, όσο και για την ίδια 

την εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία γίνεται πιο ευχάριστη και αποτελεσματική. 
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Β΄ Μέρος 

Παιχνίδια και δραστηριότητες για το μάθημα της Ιστορίας της Στ 

Δημοτικού 

 
 Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται παιγνιώδεις δραστηριότητες και 

εκπαιδευτικό υλικό ενταγμένα διαθεματικά στο μάθημα της Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού. Το 

παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ευχάριστου 

περιβάλλοντος, ενισχύει τα κίνητρα για μάθηση και τα εσωτερικά ερεθίσματα των μαθητών. 

Πιο συγκεκριμένα, για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού έχουν σχεδιαστεί 50 παιχνίδια και 

δραστηριότητες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Όπου χρειαζόταν έχει σχεδιαστεί και 

δεύτερο παιχνίδι ή έχουν προταθεί κάποιες παραλλαγές του βασικού παιχνιδιού. Ακόμη, σε 

κάθε ενότητα αντιστοιχεί και ένα παιχνίδι ανακεφαλαίωσης. Ο συνολικός αριθμός των 

παιχνιδιών ανακεφαλαίωσης είναι πέντε. 

 Οι δραστηριότητες που έχουν δημιουργηθεί παρουσιάζονται μέσα από τέσσερις ήρωες 

- χαρακτήρες ειδικά σχεδιασμένους για αυτές. Οι ήρωες είναι ο Σοφούλης, η Χαρά, ο Ευτύχης 

και ο Παιχνιδιάρης. Οι χαρακτήρες δίνουν πληροφορίες για τους στόχους της ενότητας 

(γνωστικούς, ψυχοκινητικούς κοινωνικούς), τη διάταξη των μαθητών, το κατάλληλο χώρο 

διεξαγωγής και τη πιθανή χρονική διάρκεια κάθε δραστηριότητας. Ακόμη, κάθε 

δραστηριότητα περιγράφεται αναλυτικά και μέσα από συγκεκριμένα βήματα και 

σχεδιαγράμματα γίνεται ευκολότερα κατανοητή η διεξαγωγή της. Επιπλέον, για κάθε ενότητα 

προσφέρεται και ενδεικτικό- προτεινόμενο υλικό. 

 

 Και τώρα ας γνωρίσουμε τους τέσσερις φίλους…  

 

  

 
 

 

 

 

Τέσσερις αγαπημένοι φίλοι, ο Σοφούλης, η Χαρά, ο Ευτύχης και ο Παιχνιδιάρης 

αποφάσισαν να κάνουν ένα ταξίδι. Οι τέσσερις φίλοι, επέλεξαν να ταξιδέψουν 

στον σύγχρονο κόσμο και να μας δείξουν την νεότερη Ιστορία μέσα από ένα 

ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. 
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Γεια σας! Εγώ είμαι ο Σοφός, ο 

μικρός σας βοηθός. Είμαι εδώ με 

μεγάλη μου χαρά και θα σας δείχνω 

τους στόχους του παιχνιδιού μου 

κάθε φορά! 
 

  
Γεια και από εμένα! Ονομάζομαι 

Χαρά και κρατώ μια τσάντα γεμάτη 

με υλικά. Είμαι εδώ για να σας 

εφοδιάζω και για το παιχνίδι να σας 

προετοιμάζω! 
 

 

Γεια με πολύ κέφι και χαρά! Το όνομα 

μου είναι Ευτύχης. Εγώ θα σας 

ενημερώνω για το χώρο και το χρόνο 

και όχι μόνο. Θα σας δείχνω και την 

διάταξη των μαθητών των μικρών και 

αγαπητών! 
  

 

 
 

Γεια σας! Εγώ είμαι ο Παιχνιδιάρης, 

ένας μικρός ταξιδιάρης. Εγώ θα σας 

δείχνω την διαδικασία με μεγάλη μου 

χαρά και ευθυμία! 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄: Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους (μέσα 

15ου αιώνα - αρχές 19ου αιώνα) 

 

 

Η πρώτη ενότητα σχετίζεται με τις εξελίξεις στην Ευρώπη στα νεότερα χρόνια και 

διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια. Τα κεφάλαια με τα αντίστοιχα παιχνίδια - δραστηριότητες 

που έχουν σχεδιαστεί είναι τα εξής: 

  

 

1. Η Αναγέννηση και η θρησκευτική Μεταρρύθμιση → “Αναγεννησιακές Διασημότητες” 

2. Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό → “Εξερευνητές και 

Θαλασσοπόροι”  

3. Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση → “Ευγενείς, Κληρικοί και Αστοί” 

4. Ας δούμε τι μάθαμε → “Σκυταλοδρομία στον πίνακα” 

 

 

Σύμφωνα με το ΑΠΣ της Ιστορίας, οι στόχοι της ενότητας είναι οι εξής, οι μαθητές να είναι 

σε θέση να: 

 

➢ Να γνωρίσουν (συνοπτικά) σηµαντικά γεγονότα που σηµειώθηκαν στην Ευρώπη στα 

νεότερα χρόνια. 

➢ Να κατανοήσουν σχετικές µε την ενότητα έννοιες, όπως: ανακάλυψη, αναγέννηση, 

διαφωτισµός, θρησκευτική µεταρρύθµιση. 
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Κεφάλαιο 1: Η Αναγέννηση και η θρησκευτική Μεταρρύθμιση 

“Αναγεννησιακές Διασημότητες” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Σημαντικές Προσωπικότητες την περίοδο της 

Αναγέννησης, Διατύπωση Ερωταποκρίσεων, Έκφραση 

Ιδεών 

Ψυχοκινητικοί: Φαντασία, Δημιουργικότητα.  

Κοινωνικοί: Επικοινωνία, Συνεργασία 

 

 

 

Υλικά: Σχολικό εγχειρίδιο, Χρωματιστά 

χαρτάκια, Χρωματιστοί μαρκαδόροι 

 

 

Χώρος: Αίθουσα 

Διάταξη: Ατομικό 

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 
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Διαδικασία: 

1.Ετοιμάζουμε post-it όπου αναγράφουμε γνωστά πρόσωπα 

της περιόδου της Αναγέννησης. 

2. Κάθε παιδί επιλέγει ένα τυχαία και χωρίς να το δει, το 

κολλάει στο μέτωπό του. 

3. Στη συνέχεια και για να καταλάβει ποιο πρόσωπο είναι 

κάνει ερωτήσεις στα υπόλοιπα παιδιά. 

4. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να 

μπορούν να απαντηθούν με «Ναι» ή «Όχι», π.χ., «είμαι 

άντρας;», «μιλάω ελληνικά;», «είμαι ζωγράφος;» κτλ. 

5. Σκοπός μας να ανακαλύψουμε ‘ποια διασημότητα της 

περιόδου της Αναγέννησης’ είμαστε. 
 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικές λέξεις: Αναγέννηση, Θρησκευτική Μεταρρύθμιση, 

Προτεστάντες και Καθολικοί, Ανθρωπισμός, Γράμματα και 

Τέχνες, Επιστήμες, Λεονάρντο Ντα Βίντσι, Μιχαήλ Άγγελος, 

Ουίλιαμ Σαίξπηρ,  Ελ Γκρέκο,  Κοπέρνικος,  Γαλιλαίος 
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Κεφάλαιο 2: Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό 

“Εξερευνητές και Θαλασσοπόροι” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Γεωγραφικές Ανακαλύψεις 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Ακουστική αντίληψη, 

Ταχύτητα, Προσανατολισμός.  

Κοινωνικοί: Ομαδικότητα, Συνεργασία 

 

 

 

Υλικά: Μπάλα, Κώνοι  

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: 2 ομάδες  

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες (εξερευνητές και 

θαλασσοπόροι). 

2. Κάθε ομάδα έχει μία μπάλα και “ξεκινάει ένα φανταστικό 

ταξίδι στον κόσμο”. 

3. Με το σύνθημα κάθε παιδί με τη σειρά του, πετάει τη 

μπάλα όσο γίνεται πιο ψηλά και μπροστά ώστε τρέχοντας να 

την ξαναπιάσει χωρίς να χτυπήσει το έδαφος. 

4. Με το πιάσιμο κοκαλώνει και μένει εκεί που βρίσκεται (1η 

στάση: Το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας). 

5. Εκεί παραδίδει την μπάλα στο επόμενο παιδί της ομάδας 

του για να συνεχίσει την κατάκτηση του εδάφους κατ’ αυτόν 

τον τρόπο (2η στάση: Ινδία). 

6. Αν πέσει η μπάλα επιστρέφει στο προηγούμενο σημείο 

εκεί που περιμένει ακόμα ο προηγούμενος. 

7. Κερδίζει η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στο 

προκαθορισμένο σημείο (3η στάση: Αμερική). 
 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικές λέξεις: Ανακαλύψεις, Βάσκο Ντα Γκάμα, 

Μαγγελάνος, Χριστόφορος Κολόμβος, Ακρωτήρι της Καλής 

Ελπίδας, Ινδικός Ωκεανός, Αμερική, Καπιταλισμός, 

Διαφωτισμός, Βολταίρος, Ρουσσώ, Μοντεσκιέ, Φυσικές 

Επιστήμες, Νεύτων, Λογοτεχνία και Μουσική 
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Κεφάλαιο 3: Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση 

“Ευγενείς, Κληρικοί και Αστοί” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Αμερικανική Επανάσταση, Γαλλική 

Επανάσταση. 

Ψυχοκινητικοί: Λεπτή κινητικότητα, Ταχύτητα.  

Κοινωνικοί: Ομαδικότητα, Συνεργασία 

 

 

 

Υλικά: Κουτάλια, Κουτιά, Χαρτομπαλες 

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: 3 ομάδες  

Διάρκεια: 15΄ - 20΄ 
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Διαδικασία: 

1. Τα παιδιά χωρίζονται σε τρεις ομάδες (κάθε ομάδα 

αντιπροσωπεύει μια κοινωνική τάξη) και κάθε παιδί κρατά 

ένα κουτάλι. 

2. Οι τρεις ομάδες (ευγενείς, κληρικοί, αστοί) στέκονται 

δίπλα η μία από την άλλη και τα παιδιά το ένα πλάι στο άλλο. 

3. Δίπλα στο πρώτο παιδί υπάρχει ένα κουτί με χαρτόμπαλες. 

4. Με το σύνθημα το πρώτο παιδί παίρνει μια μπάλα με το 

κουτάλι του, η οποία πρέπει να φτάσει από κουτάλι σε 

κουτάλι στο κουτί που βρίσκεται δίπλα στο τελευταίο παιδί. 

5. Οι τρεις ομάδες/τάξεις συνεργάζονται μεταξύ τους για να 

μεταφέρουν όλες τις χαρτόμπαλες στο κουτί. 

6. Σε αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι!  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικές λέξεις: Αμερικανική/Γαλλική Επανάσταση, 

Ανεξαρτησία, Ευγενείς, Κληρικοί, Αστοί, Δικαιώματα, 

Φιλελεύθεροι και Ριζοσπαστες, Ναπολέων Βοναπάρτης  
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Ας δούμε τι μάθαμε 

“Σκυταλοδρομία στον πίνακα” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Επανάληψη των κεφαλαίων 1-3, Ορθογραφία. 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Ικανότητα αντίδρασης, 

Μνήμη.  

Κοινωνικοί: Ομαδικότητα, Συνεργασία. 

 

 

 

Υλικά: Μαρκαδόροι/Κιμωλίες 

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: 2 ομάδες  

Διάρκεια: 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Πρώτα, θα πρέπει οι μαθητές να χωριστούν σε δύο ομάδες (Α 

και Β). 

2. Στη συνέχεια, θα χωρίσουμε τον πίνακα σε δύο πλευρές, μία 

για κάθε ομάδα. 

3. Ένα – ένα παιδί από κάθε ομάδα πρέπει να τρέξει και να 

γράψει μια λέξη, από την ενότητα που διδάχθηκαν. 

4. Πρόκειται, δηλαδή, για μια σκυταλοδρομία στον πίνακα. 

5. Μόλις κάποιο από τα παιδιά γράψει, μια λέξη της ενότητας: 

Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους (μέσα 

15ου αιώνα - αρχές 19ου αιώνα), επιστρέφει πίσω και δίνει την 

κιμωλία ή τον μαρκαδόρο στο επόμενο παιδί για να κάνει το 

ίδιο. 

6. Η ομάδα που θα τελειώσει πρώτη και θα έχει θυμηθεί τις 

περισσότερες λέξεις (ορίζουμε εκ των προτέρων των αριθμό 

των λέξεων) της πρώτης ενότητας, είναι η νικήτρια. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία 

(1453-1821) 

 

Η δεύτερη ενότητα σχετίζεται με την ξένη κυριαρχία κατα των Ελλήνων και διαρθρώνεται σε 

δέκα κεφάλαια. Τα κεφάλαια με τα αντίστοιχα παιχνίδια που έχουν σχεδιαστεί είναι τα εξής: 

 

1. Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου → “Η προστασία των πύργων” 

2. Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων → “Φοβάστε τους Οθωμανούς” 

3. Η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων → “Η κρεμάλα της 

θρησκευτικής και πολιτικής οργάνωσης των Ελλήνων” 

4. Οι Κλέφτες και οι Αρματολοί → “Κλέφτες και Αρματολοί” 

5. Η οικονομική ζωή → “Αγορές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία” 

6. Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών → “Παραδουνάβιες 

Ηγεμονίες: Παιχνίδι 10 ερωτήσεων”  

7. Οι δάσκαλοι του Γένους → “Γράμματα και θάματα” 

8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής → “Μάντεψε ποιος λόγιος είμαι” 

9. Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα → “Επαναστατικό quiz γνώσεων” 

10. Οι αγώνες των Σουλιωτών → “Γνωρίζετε για τους Σουλιώτες ΝΑΙ ή ΟΧΙ;” 

11. Ας δούμε τι μάθαμε → “Το μαγικό κουτί” 

 

Σύμφωνα με το ΑΠΣ της Ιστορίας, οι στόχοι της ενότητας είναι οι εξής, οι μαθητές να είναι 

σε θέση να: 

 

➢ Να κατανοήσουν σχετικές µε τις ενότητες ιστορικές έννοιες, όπως: σκλαβιά, 

τουρκοκρατία, προνόµια, Φαναριώτες, παιδοµάζωµα, εξισλαµισµός, κοινότητα, 

αυτοδιοίκηση, δηµογέροντες, προεστοί, ραγιάδες, τσιφλίκι, κλέφτες, αρµατολοί, 

θρύλος, παράδοση, λαϊκή τέχνη, αυτονοµία, επανάσταση, συνθήκη, 

εξέγερση. 

➢ Να γνωρίσουν την έκταση που κατέλαβε το Οθωµανικό κράτος, την οργάνωσή 

του, καθώς και τους λόγους της παρακµής του. 

➢ Να διακρίνουν τους λόγους που οδήγησαν στην οικονοµική και στρατιωτική 

παρακµή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 

➢ Να διακρίνουν τους λόγους που οδήγησαν το σουλτάνο στο να 

παραχωρήσει προνόµια στην εκκλησία και τους Έλληνες και να κατανοήσουν 

τους λόγους παραχώρησης αυτών καθώς και τις συνέπειες. Να γνωρίσουν τις 

υποχρεώσεις που είχαν οι υπόδουλοι Έλληνες, καθώς και τους περιορισµούς, τις 

καταπιέσεις και τις ταπεινώσεις που υφίστανται. 

➢ Να εκτιµήσουν το γεγονός της επιβίωσης του Ελληνισµού και της Ορθοδοξίας κάτω 

από τόσο δυσµενείς συνθήκες. 

➢ Να κατανοήσουν τις διαφοροποιήσεις που υπήρχαν ή που διαµορφώθηκαν σε 

κάποιες κοινότητες. 
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➢ Να κατανοήσουν τους λόγους που βοήθησαν στη δραστηριοποίηση των 

Ελλήνων στο εµπόριο, τη ναυτιλία, τη βιοτεχνία, καθώς και στην οικονοµική 

ανάπτυξη κάποιων περιοχών. 

➢ Να εκτιµήσουν τις συνέπειες που είχε η οικονοµική ανάπτυξη στην ενδυνάµωση 

του Ελληνισµού και στην εθνική αφύπνιση. 

➢ Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά στοιχεία της κοινωνικής ζωής των υπόδουλων 

Ελλήνων. 

➢ Να εκτιµήσουν το ρόλο των θρύλων των παραδόσεων και των συµβολισµών κατά 

τα χρόνια της σκλαβιάς στη διατήρηση της ιδιαιτερότητας των Ελλήνων. 

➢ Να γνωρίσουν τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων την εποχή της σκλαβιάς και 

τους παράγοντες που οδήγησαν στην προοδευτική ανάπτυξή τους. 

➢ Να εκτιµήσουν το ρόλο των διδασκάλων του Γένους και την προσφορά τους στη 

µόρφωση του λαού, και ιδιαίτερα το ρόλο του Αδαµαντίου Κοραή και του Κοσµά 

του Αιτωλού. 

➢ Να διαπιστώσουν τη συµβολή της παιδείας και του τύπου στην πνευµατική 

και εθνική αφύπνιση των υποδούλων. 

➢ Να γνωρίσουν την ανάπτυξη που σηµειώθηκε στις τέχνες και τα γράµµατα 

κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. 

➢ Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά στοιχεία από τη ζωή των αρµατολών και των 

κλεφτών. 

➢ Να θαυµάσουν τον ηρωισµό των Σουλιωτισσών. 

➢ Να γνωρίσουν τα σηµαντικότερα από τα κινήµατα που έκαµαν οι Έλληνες, για να 

ανακτήσουν την ελευθερία τους και τις αιτίες της αποτυχίας τους. 

➢ Να γνωρίσουν ότι, εκτός από τους Έλληνες, και οι άλλοι λαοί της Βαλκανικής 

αντέδρασαν στον οθωµανικό ζυγό. 

➢ Να γνωρίσουν σημαντικά στοιχεία από τη ζωή και τη δράση του Ρήγα Φεραίου και 

να εκτιμήσουν το έργο του. 
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Κεφάλαιο 1: Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου 

“Η προστασία των πύργων” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Οι κατακτητές της ελληνικής χερσονήσου. 

Ψυχοκινητικοί: Προσανατολισμός, Ικανότητα αντίδρασης, 

Οπτική αντίληψη.  

Κοινωνικοί: Ομαδικότητα, Συνεργασία. 

 

 

 

Υλικά: Κορύνες/Μπουκάλια, Μπάλα 

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: 2 ομάδες  

Διάρκεια: 15΄ - 20΄ 
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Διαδικασία: 

1. Στις δύο τελικές γραμμές του γηπέδου τοποθετούμε τρεις κορύνες ή τρια 

μπουκάλια, σε απόσταση 4-5 μ. μεταξύ τους. 

2. Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες (Έλληνες και Ξένοι κατακτητές). 

3. Τα παιδιά της κάθε ομάδας πρέπει να υπερασπιστούν τις δικές τους κορύνες και 

ταυτόχρονα να προσπαθούν να ρίξουν τις κορύνες της αντίπαλης ομάδας με την 

μπάλα. 

4. Κάθε ομάδα μπορεί να ορίσει φύλακες’ για τις κορύνες της, όμως κανένα παιδί δεν 

επιτρέπεται να περνά την τελική γραμμή (ούτε κατά την επίθεση, ούτε κατά την 

άμυνα). 

5. Επίσης, δεν επιτρέπονται περισσότερα από 5 βήματα με την μπάλα. 

6. Σε κάθε παράβαση των κανόνων γίνεται αλλαγή στην κατοχή της μπάλας. 

7. Το παιχνίδι τελειώνει όταν η μία ομάδα καταφέρει να ρίξει όλες τις κορύνες της 

άλλης. 
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Ενδεικτικές λέξεις: Οθωμανοί Τούρκοι, Βενετοί, 

Δημογραφικές μεταβολές, Λόγιοι, Παιδομάζωμα, Έλληνες της 

Διασποράς.  

Ενδεικτικός πρόλογος 
 

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους, το 1453, 

σήμανε την υποδούλωση του ελληνικού κόσμου σε ξένους κυριαρχους για 

περισσότερους από τέσσερις αιώνες. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες, το 

ελληνικό έθνος στηρίχθηκε κυρίως στην ορθόδοξη πίστη και την ελληνική 

γλώσσα. Διατήρησε, έτσι, την ιδιαιτερότητα του και διεκδίκησε την 

ελευθερία του με την Μεγάλη Επανάσταση του 1821. 
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Κεφάλαιο 2: Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων 

“Φοβάστε τους Οθωμανούς” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Η ζωή των υπόδουλων Ελλήνων. 

Ψυχοκινητικοί: Ακουστική αντίληψη, Ταχύτητα.  

Κοινωνικοί: Εντιμότητα. 

 

 

 

Υλικά: - 

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: Ατομικό  

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Τα παιδιά στέκονται πίσω από μία γραμμή στη μια πλευρά 

του γηπέδου ή της αυλής. 

2. Ένα παιδί επιλέγεται τυχαία, στέκεται στη μέση και είναι 

ο ‘αρχηγός των Οθωμανών (ο γίγαντας συμβολίζει την 

οθωμανική αυτοκρατορία)’. 

3. Το παιχνίδι αρχίζει και ο ‘γίγαντας’ ρωτά τα παιδιά: 

«Φοβάστε τον Οθωμανό;» 

4. Τα παιδιά απαντούν «ΟΧΙ!». 

5. Ο ‘γίγαντας’ ξαναρωτά: «Φοβάστε τον Οθωμανό;» τα 

παιδιά απαντούν και πάλι «ΟΧΙ!» 

6. Τότε ο το παιδί που αναπαριστά τον ‘αρχηγό των 

Οθωμανών’ λέει «τότε ελάτε να σας πιάσω (ή να σας φάω). 

7. Τα παιδιά τρέχουν να περάσουν στην απέναντι τελική 

γραμμή. Όποιο παιδί πιαστεί γίνεται βοηθός του γίγαντα. 

8. Το παιχνίδι τελειώνει όταν έχουν πιαστεί τα περισσότερα 

παιδιά (τα παιδιά που πιάνονται συμβολίζουν τους 

υπόδουλους Έλληνες). 
 
 

 

 

 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 
 

 Ποιές ήταν οι διακρίσεις σε βάρος των υπόδουλων 

Ελλήνων στην Οθωμανική αυτοκρατορία; 

 Ποιά τύχη περίμενε τους υπόδουλους Έλληνες σε 

περίπτωση που δεν υπάκουαν στις διαταγές των 

Οθωμανών Τούρκων; 
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Κεφάλαιο 3: Η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων 

“Η κρεμάλα της θρησκευτικής και πολιτικής οργάνωσης των Ελλήνων” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Η θρησκευτική και πολιτική οργάνωση των 

Ελλήνων, Ορθογραφία. 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Ικανότητα αντίδρασης.  

Κοινωνικοί: Τήρηση σειράς, Εντιμότητα. 

 

 

 

Υλικά: Μαρκαδόροι/Κιμωλίες. 

 

 

Χώρος: Αίθουσα 

Διάταξη: Ατομικό  

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Παίρνετε μια κόλλα χαρτί και στη μέση γράφεται την άλφα βήτα.  

2. Στο πάνω διάστημα ζωγραφίζουμε μια κρεμάλα.  

3. Στο κάτω μέρος γράφουμε την λέξη που θα κρύψουμε από τον αντίπαλό μας. (Την 

λέξη την γράφουμε στον αντίπαλο με παύλες δηλαδή μετράμε τα γράμματά της και 

το νούμερο που θα βρούμε τόσες παύλες θα βάλουμε).  

4. ΄Οταν αρχίσει το παιχνίδι ο αντιπαλός μας λέει ένα γράμμα από την άλφα βήτα. 5. 

Αν το γράμμα που είπε ανήκει στην κρυμμένη λέξη (κάποια λέξη από το κεφάλαιο η 

θρησκευτική και πολιτική οργάνωση των Ελλήνων π.χ προεστός, δημογέροντες, 

ρουμ μιλέτ κτλ) τότε το σημειώνουμε πάνω στις παύλες.  

6. Αν το γράμμα που είπε ο αντίπαλος είναι λάθος τότε κρεμάμε το κεφάλι του και 

διαγράφουμε το γράμμα από την άλφα βήτα.  

7. ΄Ετσι συνεχίζεται το παιχνίδι και γίνεται το ίδιο ώσπου να βρει ο αντίπαλος τη 

λέξη.  

8. Αν όμως ο αντίπαλος δεν βρει τη λέξη μέχρι να τελειώσουν τα σημεία του 

σώματος, χάνει. 
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Κεφάλαιο 4: Οι Κλέφτες και οι Αρματολοί 

“Κλέφτες και Αρματολοί” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Οι Κλέφτες και οι Αρματολοί. 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Ταχύτητα.  

Κοινωνικοί: Ομαδικότητα, Συνεργασία. 

 

 

 

Υλικά: - 

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: 2 ομάδες  

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 
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Διαδικασία: 

 1. Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μία, η μικρότερη, είναι οι αστυνόμοι (Οθωμανικές 

Αρχές). Τα υπόλοιπα παιδιά αποτελούν τους κλέφτες (Κλέφτες και Αρματολοί).  

2. Το παιχνίδι εξελίσσεται σαν ένα κοινό κυνηγητό ανάμεσα στις δύο ομάδες. οι κλέφτες, 

όταν θέλουν να ξεκουραστούν, πάνε σ' ένα συγκεκριμένο σημείο το οποίο ονομάζεται σπίτι ή 

λημέρι. Εκεί οι αστυνόμοι δεν μπορούν να τους πιάσουν.  

3. 'Όταν όμως ο αστυνόμος πιάσει τον κλέφτη τον οδηγεί στη φυλακή, η οποία βρίσκεται 

συνήθως όσο πιο μακριά γίνεται από το σπίτι.  

4. 'Ενας φυλακισμένος παίκτης απελευθερώνεται όταν ένας σύντροφός του του ακουμπήσει 

το χέρι και φωνάξει "ξελέ". 

5. Οι φυλακισμένοι παίκτες μπορούν να δημιουργήσουν μια αλυσίδα.  

6. Ο ελεύθερος παίκτης, αγγίζοντας το χέρι ενός φυλακισμένου, ελευθερώνει όλους όσους 

συμμετέχουν στην αλυσίδα.  

7. Φυσικά, απαγορεύεται αυστηρά στους αστυνομικούς να φρουρούν τους φυλακισμένους 

παίκτες, κανόνας που οποιος παραβεί αποβάλλεται αυτομάτως από το παιχνίδι.  

8. Το παιχνίδι τελειώνει όταν όλοι οι κλέφτες φυλακιστούν, και πολλές φορές αυτό δεν 

συμβαίνει ποτέ! 
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Κεφάλαιο 5: Η οικονομική ζωή 

“Αγορές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Η οικονομική ζωή. 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Ακουστική αντίληψη, 

Ικανότητα αντίδρασης.  

Κοινωνικοί: Τήρηση σειράς, Εντιμότητα. 

 

 

 

Υλικά: Μπάλα/Μπαλάκι/Χαρτόμπαλα  

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: Σε κύκλο  

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Όλοι οι μαθητές σχηματίζουν ή κάθονται σε κύκλο. 

2. Ο εκπαιδευτικός βρίσκεται στη μέση κρατώντας μια 

μπάλα(ή μικρό μπαλάκι, ή χαρτόμπαλα), την οποία πετάει σε 

έναν μαθητή λέγοντας: «Η οικονομία της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας στηριζόταν κυρίως;». 

3. Το παιδί αφού πιάσει την μπάλα πρέπει να δώσει την 

κατάλληλη απάντηση και να πετάξει πίσω την μπάλα. 

4. Π.χ., στην ερώτηση «Η οικονομία της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας στηριζόταν κυρίως;» το παιδί μπορεί να πει « 

στο σιτάρι, το κριθάρι, το βαμβάκι, τον καπνό, το λάδι, τη 

σταφίδα». 

5. Το παιχνίδι δυσκολεύει, καθώς μπορούμε να ρωτήσουμε 

τους μαθητές: «Τι παρήγαγαν οι βιοτέχνες στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία;» και η απάντηση είναι «νήματα και υφαντά». 
 
 



47 

Κεφάλαιο 6: Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών 

“Παραδουνάβιες Ηγεμονίες: Παιχνίδι 10 ερωτήσεων” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Οι Έλληνες των παροικιών και των 

Παραδουνάβιων περιοχών, Πρόσθεση αριθμών. 

Ψυχοκινητικοί: Ακουστική αντίληψη, Ικανότητα 

αντίδρασης.  

Κοινωνικοί: Ομαδικότητα, Συνεργασία, Τήρηση σειράς. 

 

 

 

Υλικά: Χαρτί. 

 

 

Χώρος: Αίθουσα 

Διάταξη: 2 ομάδες 

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Αρχικά, τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες. Οι ομάδες παίζουν εναλλάξ. 

2. Στην συνέχεια, ένα παιδί από την μία ομάδα σηκώνεται και ο/η 

εκπαιδευτικός κολλάει στο μέτωπο του ένα χαρτί με μια λέξη από την 

συγκεκριμένη ενότητα. Οι συμπαίκτες του παιδιού που έχει σηκωθεί βλέπουν 

την λέξη. 

3. Έπειτα ο/η παίκτης/τρια που είναι όρθιος/α, θα πρέπει να κάνει μέχρι δέκα 

ερωτήσεις, προκειμένου οι συμπαίκτες του να τον βοηθήσουν να μαντέψει την 

λέξη, που έχει στο μέτωπο του. 

4. Εάν το παιδί καταφέρει να βρει την λέξη, κερδίζει έναν βαθμό. 

5. Εάν το παιδί δεν βρει τη λέξη, κερδίζει το βαθμό η αντίπαλη ομάδα 

6.Νικήτρια θα είναι η ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικές λέξεις: Παροικίες, Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, 

Έλληνες της Διασποράς, Πνευματική Αναγέννηση.  
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Κεφάλαιο 7: Οι δάσκαλοι του Γένους 

“Γράμματα και θάματα” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Οι δάσκαλοι του γένους, Ορθογραφία. 

Ψυχοκινητικοί: Ακουστική αντίληψη, Ικανότητα 

αντίδρασης.  

Κοινωνικοί: Ομαδικότητα, Συνεργασία. 

 

 

 

Υλικά: - 

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: 2 ή 3 ομάδες 

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Τα παιδιά χωρίζονται σε 2-3 ομάδες. 

2. Κάθε φορά φωνάζουμε ένα γράμμα και οι ομάδες πρέπει 

να σχηματίσουν γράμματα ή λέξεις με το σώμα τους. 

3. Κερδίζει η ομάδα που θα τα σχηματίσει πιο γρήγορα και 

πιο σωστά. 

4. Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και με τους αριθμούς, αλλά 

και με άλλα σύμβολα. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: 
 

 Τί θεωρείτε ότι προσέφεραν στο Γένος οι δάσκαλοι της 

Τουρκοκρατίας; 

 Να σχολιάσετε τις απόψεις του Κοσμά του Αιτωλού για 

την παιδεία. 
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Κεφάλαιο 8: Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής 

“Μάντεψε ποιος λόγιος είμαι” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος 

Κοραής, Διατύπωση ερωταποκρίσεων. 

Ψυχοκινητικοί: Ακουστική αντίληψη, Ικανότητα 

αντίδρασης.  

Κοινωνικοί: Τήρηση σειράς. 

 

 

 

Υλικά: - 

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: Ατομικό 

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Ένα άτομο από την τάξη ‘βάζει στο νου του’ (ή 

καταγράφει) μία από τις σημαντικές προσωπικότητες της 

ενότητας (Αδαμάντιος Κοραής, Ρήγας Βελεστινλής). 

2. Οι υπόλοιποι προσπαθούν να μαντέψουν ποιος είναι, 

κάνοντας διάφορες ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν 

με «ναι» ή «όχι». 

3. Μπορούμε να ορίσουμε χρόνο ή αριθμό ερωτήσεων για να 

‘μαντέψουμε ποιος είναι’. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις/απαντήσεις: 
 

 Γεννήθηκε στο Βελεστίνο της Θεσσαλίας → Ρήγας 

Βελεστινλής. 

 Έγραψε τον Θούριο → Ρήγας Βελεστινλής. 

 Είχε καταγωγή από την Χίο → Αδαμάντιος Κοραής. 

 Ήταν φημισμένος Έλληνας φιλόλογος → Αδαμάντιος 

Κοραής. 



53 

Κεφάλαιο 9: Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα 

“Επαναστατικό quiz γνώσεων” (Παιχνίδι σε ηλεκτρονική μορφή) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα. 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Ικανότητα αντίδρασης.  

Κοινωνικοί: Ομαδικότητα, Συνεργασία, Εντιμότητα. 

 

 

 

Υλικά: Η/Υ, Προτζέκτορας, Κουδουνάκι. 

 

 

Χώρος: Αίθουσα 

Διάταξη: 2 ομάδες 

Διάρκεια: 15΄ - 20΄ 
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Διαδικασία: 

1. Αρχικά, τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι ομάδες 

παίζουν ταυτόχρονα. 

2. Στην συνέχεια, προβάλλονται στον πίνακα διάφορες 

δραστηριότητες (1η δραστηριότητα: Να βάλετε τα ιστορικά 

γεγονότα στην σωστή χρονολογική σειρά, 2η και 3η 

δραστηριότητα: Αντιστοίχιση). 

3. Όποια ομάδα καταφέρει να βρει πρώτη την σωστή 

απάντηση, θα πρέπει να πατήσει το κουδουνάκι. 

4. Κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχεί σε έναν βαθμό. 

5. Νικήτρια θα είναι η ομάδα με τους περισσότερους 

βαθμούς. 
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Κεφάλαιο 10: Οι αγώνες των Σουλιωτών 

“Γνωρίζετε τους Σουλιώτες Ναι ή Οχι;” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Οι αγώνες των Σουλιωτών. 

Ψυχοκινητικοί: Ακουστική αντίληψη, Ικανότητα 

αντίδρασης, Ταχύτητα.  

Κοινωνικοί: Ομαδικότητα, Τήρηση σειράς. 

 

 

 

Υλικά: Καρέκλα, Χαρτί. 

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: 2 ομάδες 

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Αρχικά, τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες (Ομάδα Α και 

Ομάδα Β). 

2. Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες σχηματίζουν δύο σειρές και 

τα παιδιά μπαίνουν το ένα πίσω από το άλλο. 

3. Απέναντι από τις δύο ομάδες και σε ίση απόσταση μεταξύ 

τους τοποθετούνται δύο καρέκλες. 

4. Στην πλάτη κάθε καρέκλας είναι κολλημένα δυο χαρτιά. 

Το χαρτί του «ΝΑΙ» και το χαρτί του «ΟΧΙ». 

5. Ο/ η εκπαιδευτικός κάνει μια ερώτηση στους δυο πρώτους 

παίκτες. 

6. Εάν η απάντηση είναι «ΝΑΙ», τότε θα πρέπει τα παιδιά να 

τρέξουν και να καθίσουν στην καρέκλα του «ΝΑΙ». 

7. Ο/η πρώτος που θα καθίσει, κερδίζει ένα βαθμό. Το ίδιο 

ισχύει και 

στην περίπτωση που η απάντηση είναι «ΟΧΙ». 

8. Νικήτρια θα είναι η ομάδα με τους περισσότερους 

βαθμούς. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 
 

 Οι Σουλιώτες ήταν γνωστοί ως ικανότατοι πολεμιστές. 

(ΝΑΙ) 

 Οι Τούρκοι υπέταξαν εύκολα τους Σουλιώτες (ΟΧΙ) 

 Οι Τούρκοι κατέλαβαν τον οχυρό λόφο Κούγκι (ΝΑΙ) 

 Ο καλόγερος Σαμουήλ παρέδωσε τον οχυρό λόφο Κούγκι 

στους Τούρκους (ΟΧΙ) 

 Οι Σουλιώτες βοήθησαν τον Σουλτάνο να εξοντώσει τον 

Αλή Πασά. (ΝΑΙ) 
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Ας δούμε τι μάθαμε 

“Το μαγικό κουτί” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Επανάληψη των κεφαλαίων 1-10. 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Ικανότητα αντίδρασης.  

Κοινωνικοί: Συνεργασία, Εντιμότητα. 

 

 

 

Υλικά: Χάρτινο κουτί, Κάρτες. 

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: Ατομικό 

Διάρκεια: 15΄ - 20΄ 
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Διαδικασία:  

1. Αρχικά, σε ένα τετράγωνο κουτί δημιουργείται μια εσοχή. 

2. Στην συνέχεια, μέσα στο κουτί τοποθετούνται κάρτες, οι οποίες ανήκουν σε τέσσερις 

διαφορετικές κατηγορίες. 

3. Η πρώτη κατηγορία είναι οι κάρτες «Αλήθειας», η δεύτερη κατηγορία είναι οι κάρτες 

«Θάρρους», η τρίτη κατηγορία είναι οι κάρτες «Ξεκούρασης» και η τέταρτη κατηγορία είναι 

οι κάρτες «Βοηθός σε αναμονή». 

4. Κάρτα «Αλήθειας». Πάνω στην συγκεκριμένη κάρτα αναγράφεται μια ερώτηση, στην 

οποία η απάντηση είναι είτε «Ναι», είτε «Όχι». 

5. Κάρτα «Θάρρος». Πάνω στην συγκεκριμένη κάρτα αναγράφεται μια ερώτηση, στην οποία 

η απάντηση είναι πιο σύνθετη. 

6. Κάρτα «Ξεκούρασης». Η συγκεκριμένη κάρτα προσφέρει την ευκαιρία στον παίκτη/τρια 

να ξεκουραστεί για ένα γύρο. 

7. Κάρτα «Βοηθός σε αναμονή». Ο/η παίκτης/τρια που θα τύχει την συγκεκριμένη κάρτα, 

είναι υποχρεωμένος/η να βοηθήσει έναν άλλο/άλλη παίκτη/τρια, εφόσον ζητηθεί βοήθεια. Η 

συγκεκριμένη κάρτα ισχύει μόνο για ένα γύρο. 

8. Πάνω σε κάθε κάρτα θα αναγράφεται και ένας βαθμός. 

9. Οι βαθμοί των καρτών είναι οι εξής: Κάρτα «Αλήθειας - 10 βαθμοί», κάρτα «Θάρρους – 

15 βαθμοί», κάρτα «Ξεκούρασης – 5 βαθμοί» και κάρτα «Βοηθός σε αναμονή – 20 βαθμοί». 

Ο «βοηθός σε αναμονή» κερδίζει τους βαθμούς, μόνο όταν δώσει την σωστή απάντηση. Εάν 

κάποιο παιδί δεν απαντήσει σωστά, δεν κερδίζει κανένα βαθμό. 

10. Κάθε παιδί θα πρέπει να σημειώνει στο χαρτί του τους βαθμούς που κερδίζει. 

11. Το «μαγικό κουτί», τοποθετείται στο κέντρο του κύκλου, και το παιχνίδι ξεκινάει με φορά 

προς τα δεξιά. 

12. Στόχος του παιχνιδιού είναι η συγκέντρωση των περισσοτέρων βαθμών. 

13. Νικητής/τρια θα είναι ο παίκτης/τρια με το μεγαλύτερο άθροισμα των βαθμών. 
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Ενδεικτική Ανακεφαλαίωση 
 

 Η κατάκτηση των ιστορικών ελληνικών χωρών από τους Λατίνους και τους 

Οθωμανούς Τούρκους είχε δραματικές συνέπειες στη ζωή των υπόδουλων 

Ελλήνων. 

 Οι διακρίσεις σε βάρος των υπόδουλων Ελλήνων ήταν πολλές, ιδιαίτερα στον 

τομέα της φορολογίας. Είχαν μάλιστα ως συνέπεια να μεταναστεύσουν αρκετοί 

Έλληνες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και να ιδρύσουν παροικίες εκεί. 

 Ο Πατριάρχης, οι Φαναριώτες σε κεντρικό επίπεδο και οι προεστοί ή 

δημογέροντες στις τοπικές κοινότητες αποτελούσαν τη θρησκευτική και 

πολιτική ηγεσία των Ελλήνων την περίοδο της Τουρκοκρατίας. 

 Ανάμεσα στους υπόδουλους Έλληνες που αντιστάθηκαν στην οθωμανική 

κυριαρχία ξεχωρίζουν οι κλέφτες. Περιοχές όπως το Σούλι και η Μάνη, έμειναν 

γνωστές για το αδούλωτο πνεύμα τους. 

 Οι δάσκαλοι του Γένους με τη διδασκαλία και τα κείμενα τους φρόντισαν για τη 

διατήρηση της ελληνικής παιδείας κατά την Τουρκοκρατία. 

 Κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας σημειώθηκαν αρκετές εξεγέρσεις 

εναντίων των Οθωμανών Τούρκων. Έως τις αρχές του 19ου αιώνα όλες οι 

εξεγέρσεις απέτυχαν, κράτησαν όμως ζωντανή την επαναστατική διάθεση των 

Ελλήνων.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄: Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830) 

 

Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στην Μεγάλη Επανάσταση και διαρθρώνεται σε δεκαοχτώ 

κεφάλαια . Τα κεφάλαια με τα αντίστοιχα παιχνίδια που έχουν σχεδιαστεί είναι τα εξής: 

 

1. Η Φιλική Εταιρεία → “Οι μυστικές λίστες - Βρείτε τις λέξεις” 

2. Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία → “Δρόμος μετ’ εμποδίων”  

3. Η επανάσταση στην Πελοπόννησο → “Επανάσταση στην Πελοπόννησο: Σωστό ή 

Λάθος; - Βρείτε την σωστή απάντηση” 

4. Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα → “Κατακτητές, σκλάβοι και ελευθερωτές” 

5. Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου → “Ναυμαχίες στο Αιγαίο” 

6. Η επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία → “Ο χορός του 

Ζαλόγγου” 

7. Η άλωση της Τριπολιτσάς → “Κανονιοβολισμοί” 

8. Οι αγώνες του Κανάρη → “Τα μαγικά χαρτάκια - Λεξομαχίες” 

9. Η εκστρατεία του Δράμαλη - Δερβενάκια → “Κατάσκοποι στα Δερβενάκια” 

10. Ο Μάρκος Μπότσαρης → “Πού; Πώς; Πότε; - Βρείτε την απάντηση” 

11. Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο - ο Παπαφλέσσας → “Ιστορικά καλάθια” 

12. Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου - ο Διονύσιος Σολωμός → “ Το σταυρόλεξο του 

Μεσολογγίου” 

13. Οι αγώνες του Καραϊσκάκη → “Πεδίο μάχης” 

14. Ο Φιλελληνισμός → “Η τρίλιζα των Φιλελλήνων” 

15. Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η Ναυμαχία του Ναυαρίνου → “Άκουσε 

προσεκτικά και δράσε γρήγορα” 

16. Οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική οργάνωση του Αγώνα → “Ένα διαφορετικό 

επιτραπέζιο” 

17. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του → “Ακολουθήστε τον ηγέτη!” 

18. Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία → “Ιστορικές μουσικές 

καρέκλες” 

19. Ας δούμε τι μάθαμε → “Βρείτε τον θησαυρό” 
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Σύμφωνα με το ΑΠΣ της Ιστορίας, οι στόχοι της ενότητας είναι οι εξής, οι μαθητές να είναι 

σε θέση να: 

 

➢ Να γνωρίσουν την ίδρυση, οργάνωση και ανάπτυξη της Φιλικής Εταιρείας και τους 

πρωταγωνιστές της. 

➢ Να κατανοήσουν σχετικές µε την ενότητα έννοιες, όπως: εταιρεία, οργάνωση, 

σύνθηµα, µύηση, Φιλικοί, αντιπερισπασµός, Ιερός Λόχος, Ιερή Συµµαχία, γερουσία, 

τοπική κυβέρνηση, εθνοσυνέλευση, φιλελληνισµός, ανθελληνισµός, έξοδος, 

αυτοθυσία, ολοκαύτωµα, εξάρτηση, κυβερνήτης. 

➢ Να κατανοήσουν τους παράγοντες που ευνοούσαν και εκείνους που δυσχέραιναν 

την προετοιµασία του Αγώνα. 

➢ Να εκτιµήσουν το ρόλο της Φιλικής Εταιρείας στην προετοιµασία του Αγώνα. 

➢ Να γνωρίσουν το συσχετισµό των δυνάµεων των αντιπάλων, και τις δυνατότητες 

επιτυχίας του αγώνα. 

➢ Να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Επανάστασης στη Μολδοβλαχία, 

τους λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε ν’ αρχίσει από εκεί ο Αγώνας και τα 

αποτελέσµατά του.  

➢ Να εκτιµήσουν την αυτοθυσία των αγωνιστών, τους λόγους της αποτυχίας και τις 

επιπτώσεις που είχε αυτή η Επανάσταση. 

➢ Να γνωρίσουν τα κυριότερα γεγονότα της έναρξης και της εξάπλωσης του Αγώνα σε 

όλη την Ελλάδα και την αντίδραση των Τούρκων. 

➢ Να γνωρίσουν τις πρώτες σηµαντικές επιτυχίες της Επανάστασης στον στρατιωτικό 

τοµέα. 

➢ Να γνωρίσουν το σχέδιο του Κολοκοτρώνη και να συσχετίσουν την αντίσταση στη 

Στερεά Ελλάδα και τις επιτυχίες στη θάλασσα µε την εδραίωση της Επανάστασης 

στην Πελοπόννησο. 

➢ Να γνωρίσουν τις καταστροφές, τις αποτυχίες, αλλά και τις επιτυχίες του δεύτερου 

χρόνου της Επανάστασης. 

➢ Να γνωρίσουν τα οργανωτικά και άλλα προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι Έλληνες 

κατά την πρώτη φάση της Επανάστασης. 

➢ Να εκτιµήσουν τις συνέπειες που είχαν οι εσωτερικές διαµάχες για τις εξελίξεις του 

Αγώνα. 

➢ Να εκτιµήσουν το στρατηγικό σχέδιο, τη στάση και την προσφορά του Μάρκου 

Μπότσαρη. 

➢ Να γνωρίσουν τις πρώτες απόπειρες για σχηµατισµό κυβέρνησης και να 

κατανοήσουν τις δυσκολίες που δηµιουργούσαν στον Αγώνα οι τοπικές κυβερνήσεις. 

➢ Να γνωρίσουν τη στάση των Μεγάλων δυνάµεων απέναντι στον Αγώνα. 

➢ Να γνωρίσουν και να εκτιµήσουν τη συµβολή των Φιλελλήνων στον αγώνα της 

ανεξαρτησίας. 

➢ Να γνωρίσουν τα κύρια σηµεία της τουρκοαιγυπτιακής συµφωνίας και τα 

σηµαντικότερα γεγονότα κατά το τέταρτο έτος της Επανάστασης. 

➢ Να γνωρίσουν τα σηµαντικότερα γεγονότα του πέµπτου έτους της Επανάστασης. 

➢ Να διακρίνουν τα σφάλµατα της κυβέρνησης και τις συνέπειες που είχαν αυτά. 

➢ Να γνωρίσουν τα γεγονότα που σχετίζονται µε τη γενναία άµυνα και την έξοδο του 
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Μεσολογγίου, καθώς και τις πολιτικές εξελίξεις του έκτου έτους της Επανάστασης. 

➢ Να εκτιµήσουν την αυτοθυσία, για τη µεγάλη υπόθεση της ελευθερίας του έθνους, 

των πολιορκηµένων στο Μεσολόγγι. 

➢ Να κατανοήσουν το σχέδιο δράσης του Καραϊσκάκη για την αποκοπή του 

εφοδιασµού του τουρκικού στρατού. 

➢ Να εκτιµήσουν τις συνέπειες από την καταστροφή των Ελλήνων στον Ανάλατο. 

➢ Να προβληµατιστούν για το γεγονός της επέµβασης και της ανάµειξης των ξένων σε 

καίριες στιγµές της ιστορίας του Ελληνισµού, να κάνουν συσχετισµούς και να 

προβαίνουν σε γενικεύσεις. 

➢ Να κατανοήσουν τους λόγους που οδήγησαν στην κοινή επέµβαση των Μ. ∆υνάµεων 

και να εκτιµήσουν τις συνέπειες που είχε αυτή. 

➢ Να εκτιµήσουν το έργο και τη συµβολή του Καποδίστρια στην οργάνωση του νέου 

ελληνικού κράτους. 
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Κεφάλαιο 1: Η Φιλική Εταιρεία  

“Οι μυστικές λίστες - Βρείτε τις λέξεις” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Φιλική Εταιρεία, Λεξιλόγιο. 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Ακουστική αντίληψη, 

Ικανότητα αντίδρασης.  

Κοινωνικοί: Ομαδικότητα, Τήρηση σειράς, Εντιμότητα. 

 

 

 

Υλικά: Κόλλες Α4, Μαρκαδόροι. 

 

 

Χώρος: Αίθουσα 

Διάταξη: 2 ομάδες 

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 
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Διαδικασία: 

 Σκοπός του παιχνιδιού αυτού είναι να ειπωθούν οι 10 συγκεκριμένες λέξεις 

μιας λίστας για κάποιο συγκεκριμένο θέμα (Φιλική Εταιρεία). 

1.Πρώτα, τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. 

2. Επιλέγεται ποια ομάδα θα αρχίσει πρώτη και θα πρέπει να μαντέψει ποιες λέξεις υπάρχουν 

στη λίστα για να κερδίσει πόντους. 

3. Σε κάθε θέμα μπορεί βέβαια να υπάρχουν παραπάνω από δέκα σωστές απαντήσεις, αλλά μόνο 

αυτές που υπάρχουν στη λίστα κερδίζουν βαθμούς. 

4. Κάθε φορά που η ομάδα βρίσκει μια από τις λέξεις της λίστας, τη διαγράφουμε από τη λίστα. 

5. Συνεχίζει η αντίπαλη ομάδα κοκ. και στο τέλος μετράμε τις λέξεις που ειπώθηκαν. 

6. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, μπορούμε να προτείνουμε στα παιδιά να κατασκευάσουν μόνοι 

τους τις λίστες για την αντίπαλη ομάδα. 

Παραλλαγή: Να δημιουργήσουμε λίστες μιας κατηγορίας πραγμάτων, λέξεις με 

το ίδιο αρχικό γράμμα κτλ. σε συγκεκριμένο χρόνο. 
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Ενδεικτικό υλικό:  

10 λέξεις για την Φιλική Εταιρεία 
 

Ξάνθος              Μολδοβλαχία 

Σκουφάς            Οδησσός 

Τσακάλωφ         Ρωσία 

Υψηλάντης        Οθωμανοί 

Όρκος                Επανάσταση 

 

Ενδεικτικός πρόλογος 
 

Η Μεγάλη Επανάσταση του 1821 αποτελεί την κορυφαία προσπάθεια των 

Ελλήνων να αποκτήσουν την ελευθερία τους. Παρά τις δυσκολίες και τα 

προβλήματα, εσωτερικά και εξωτερικά, η Επανάσταση πέτυχε τελικώς τον 

στόχο της. Μέσα σε σχετικά σύντομο διάστημα, ως το 1830, η Ελλάδα 

κέρδισε την ανεξαρτησία της έστω και με περιορισμένα σύνορα. Η ελεύθερη 

εθνική ζωή ξεκίνησε και τέθηκαν οι νέοι εθνικοί στόχοι. 
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Κεφάλαιο 2: Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία 

“Δρόμος μετ’ εμποδίων” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Η εξέγερση στην Μολδοβλαχία. 

Ψυχοκινητικοί: Ευκινησία, Ευλυγισία, Αλτικότητα.  

Κοινωνικοί: Ομαδικότητα, Συνεργασία. 

 

 

 

Υλικά: Κώνοι/Στεφάνια. 

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: 2 ομάδες 

Διάρκεια: 15΄ - 20΄ 
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Διαδικασία: 

1. Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες, στην ομάδα του 

Υψηλάντη και την ομάδα των Οθωμανών. 

2. Η ομάδα των Οθωμανών δημιουργεί εμπόδια με διάφορους 

τρόπους (πέρασμα κάτω από τα πόδια ανθρώπινων εμποδίων, 

πήδημα πάνω από εμπόδια, τρέξιμο ενδιάμεσα από 

ανθρώπινα εμπόδια κλπ). 

3. Ορίζεται με ακρίβεια η διαδρομή η οποία θα πρέπει να 

ακολουθήσει η ομάδα του Υψηλάντη (από την Ρωσία, 

πέρασμα στην Μολδαβία και την Βλαχία) και ξεκινάει την 

προσπάθεια της με το σύνθημα του εκπαιδευτικού. 

4. Ο εκπαιδευτικός χρονομετρά τις προσπάθειες των ομάδων. 

5. Οι ομάδες αλλάζουν ρόλους και νικήτρια είναι η ομάδα που 

έκανε τον καλύτερο χρόνο στο πέρασμα των εμποδίων. 
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Κεφάλαιο 3: Η επανάσταση στην Πελοπόννησο 

“Επανάσταση στην Πελοπόννησο: Σωστό ή Λάθος; - Βρείτε την σωστή απάντηση” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Η επανάσταση στην Πελοπόννησο. 

Ψυχοκινητικοί: Ακουστική αντίληψη, Οπτική αντίληψη, 

Ικανότητα αντίδρασης, Ταχύτητα.  

Κοινωνικοί: Εντιμότητα. 

 

 

 

Υλικά: Χαρτοταινία. 

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: Ατομικό 

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Αρχικά, με τη χρήση της χαρτοταινίας, οριοθετείται η 

γραμμή εκκίνησης, η οποία λειτουργεί και ως φωλιά. 

2. Στην συνέχεια, τα παιδιά σχηματίζουν μια σειρά πίσω από 

τη γραμμή εκκίνησης. 

3. Έπειτα, ο/η εκπαιδευτικός διαβάζει δυνατά κάποιες 

προτάσεις. 

4. Εάν οι προτάσεις που διαβάζει ο/η εκπαιδευτικός είναι 

σωστές τα παιδιά, θα πρέπει να κάνουν ένα βήμα μπροστά. 

5. Εάν οι προτάσεις είναι λανθασμένες, τότε τα παιδιά θα 

πρέπει να παραμείνουν στην θέση τους. 

6. Όποιο παιδί κάνει λάθος επιστρέφει στην γραμμή 

εκκίνησης και συνεχίζει και πάλι από την αρχή την πορεία 

του. 

7. Στόχος του παιχνιδιού είναι τα παιδιά να ακουμπήσουν 

στο χέρι τον εκφωνητή/τρια της ερώτησης. 

8. Όταν τα παιδιά καταφέρουν να τον/την ακουμπήσουν, 

τότε ο/η εκφωνητής/τρια αρχίζει και κυνηγάει τα παιδιά. 

9. Τα παιδιά θα πρέπει να τρέξουν στις φωλιές τους, χωρίς 

να τους πιάσει ο/η «κυνηγός». 

10. Όποιο παιδί πιαστεί γίνεται βοηθός του/της κυνηγού. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 
 

 Το Μάρτιο του 1821 ξεκίνησε η επανάσταση στην 

Πελοπόννησο (Σωστό) 

 Η επιλογή της Πελοποννήσου, για να αρχίσει η 

επανάσταση, ήταν τυχαία (Λάθος) 

 Ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Δίκαιος ή Παπαφλέσσας 

μετέφερε το μήνυμα της Μεγάλης Επανάστασης στην 

Πελοπόννησο (Σωστό) 

 Ο Παπαφλέσσας ύψωσε την σημαία της ελευθερίας στην 

Πάτρα (Λάθος) 

 Η Τριπολιτσά ήταν το διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο 

της Πελοποννήσου (Σωστό) 
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Κεφάλαιο 4: Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα 

“Κατακτητές, σκλάβοι και ελευθερωτές” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Η επανάσταση στην Στερεά Ελλάδα. 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Ικανότητα αντίδρασης, 

Ταχύτητα.  

Κοινωνικοί: Εντιμότητα. 

 

 

 

Υλικά: Στεφάνια. 

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: Ατομικό 

Διάρκεια: 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Δύο παιδιά ορίζονται ως ‘κατακτητές’ και κυνηγούν, ενώ 

δύο άλλα κρατούν ένα 

στεφάνι και είναι οι ‘ελευθερωτές’. 

2. Το παιχνίδι ξεκινά και οι ‘κατακτητές’ προσπαθούν να 

αγγίξουν τα υπόλοιπα 

παιδιά και να τα μετατρέψουν σε ‘σκλάβους’. 

3. Για να κινηθούν και πάλι οι‘σκλάβοι’ θα πρέπει οι 

‘ελευθερωτές’ να τα ‘περάσουν’ μέσα από το στεφάνι. 

4. Αλλάζουμε ρόλους συχνά. 
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Κεφάλαιο 5: Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου 

“Ναυμαχίες στο Αιγαίο” 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου. 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Ικανότητα αντίδρασης, 

Ταχύτητα.  

Κοινωνικοί: Τήρηση σειράς. 

 

 

 

Υλικά: Καρέκλες. 

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: Ατομικό 

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Αρχικά, στο γυμναστήριο τοποθετούνται σε έναν κύκλο τόσες καρέκλες, όσες είναι και 

τα παιδιά που θα παίξουν. 

2. Ένα παιδί έρχεται στο κέντρο του κύκλου και γίνεται ο ηγέτης (ο ναύαρχος). 

3. Στην συνέχεια, η καρέκλα του απομακρύνεται. 

4. Το παιδί που βρίσκεται στο κέντρο, θα πρέπει να αναζητήσει άλλη θέση. 

5. Για να μπορέσει να βρει μια άδεια καρέκλα, ώστε να καθίσει, θα πρέπει να δώσει τις 

ακόλουθες εντολές: 

6. «Όπισθεν», όπου όλα τα παιδιά, θα πρέπει να μετακινηθούν θέση προς θέση προς τα 

αριστερά. 

7. «Πρόσω ολοταχώς», όπου όλα τα παιδιά, θα πρέπει να μετακινηθούν θέση προς θέση 

προς τα δεξιά. 

8. «Ναυμαχία», όπου όλα τα παιδιά, θα πρέπει να αλλάξουν θέσεις μεταξύ τους. 

9. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εντολών από τα υπόλοιπα παιδιά, το παιδί που 

δίνει τις εντολές, θα πρέπει να προσπαθήσει να εξασφαλίσει μια θέση. 

10. Όποιο παιδί μείνει χωρίς θέση, θα είναι ο/η επόμενος/η που θα έρθει στο κέντρο και 

δίνοντας εντολές, θα προσπαθήσει να βρει μια κενή καρέκλα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

Κεφάλαιο 6: Η επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία 

“Ο χορός του Ζαλόγγου” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Η επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και 

τη Μακεδονία. 

Ψυχοκινητικοί: Συγχρονισμός, Συντονισμός, Ρυθμική 

Ικανότητα.  

Κοινωνικοί: Συνεργασία, Επαφή με την παράδοση.  

 

 

 

Υλικά: Μουσική. 

 

 

Χώρος: Αίθουσα/Γυμναστήριο 

Διάταξη: Όλοι μαζί 

Διάρκεια: 15΄ - 20΄ 
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Διαδικασία: 

1. Οι μαθητές σχηματίζουν έναν κύκλο. 

2. Αφού οι μαθητές ακούσουν τη μουσική του χορού και 

δουν τα βήματα, αρχίζουν να χορεύουν στο ρυθμό του 

“συρτού στα 3”. 

3. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, ο μαθητής που είναι πρώτος 

φεύγει από την σειρά του και πηγαίνει στο τέλος 

χοροπηδώντας, για να δείξει, συμβολικά, το πέσιμο της κάθε 

Σουλιώτισσας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Τα βήματα του χορού 

 

 Από την στάση προσοχής, φέρουμε το δεξί πόδι προς τη φορά 

του κύκλου. 

 Συνεχίζουμε με το αριστερό πόδι, μπροστά από το δεξί, προς 

τη φορά. 

 Φέρουμε το δεξί πόδι στη διάσταση, προς τη φορά. 

 Σηκώνουμε το αριστερό πόδι και το κρατάμε για ένα χρόνο 

ελαφρά λυγισμένο πάνω από το δεξί πόδι 

 Φέρουμε το αριστερό πόδι στη διάσταση. 

 Σηκώνουμε το δεξί πόδι λυγισμένο πάνω από το αριστερό. 
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Κεφάλαιο 7: Η άλωση της Τριπολιτσάς 

“Κανονιοβολισμοί” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Η άλωση της Τριπολιτσάς. 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Ευελιξία, Ευκινησία.  

Κοινωνικοί: Εντιμότητα.  

 

 

 

Υλικά: 2 Μπάλες.  

 

 

Χώρος: Αυλή 

Διάταξη: Ατομικό 

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Όλα τα παιδιά, εκτός από δύο, στέκονται από τη μία πλευρά του γηπέδου ή της 

αυλής. 

2. Τα δύο παιδιά ‘οι κανονιέρηδες’ στέκονται αντικριστά στη μέση του γηπέδου και 

κρατούν από μία μπάλα. 

3. Με κάθε σύνθημα, τα υπόλοιπα παιδιά επιχειρούν να περάσουν απέναντι (στην 

Τριπολιτσά). 

4. Οι ‘κανονιέρηδες’ πετούν τις μπάλες καθώς περνούν τα παιδιά. 

5. Αν κάποιος χτυπηθεί πρέπει να γυρίσει πίσω. 

6. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται όταν όλα τα παιδιά καταφέρουν να φτάσουν στην άλλη 

άκρη του γηπέδου ή της αυλής. 

7. Επιλέγονται δύο νέοι ‘κανονιέρηδες’ και το παιχνίδι ξαναρχίζει. 
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Κεφάλαιο 8: Οι αγώνες του Κανάρη 

“Τα μαγικά χαρτάκια - Λεξομαχίες” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Οι αγώνες του Κανάρη, Πρόσθεση αριθμών. 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Ακουστική αντίληψη, 

Ικανότητα αντίδρασης.  

Κοινωνικοί: Εντιμότητα, Τήρηση σειράς.  

 

 

 

Υλικά: Χάρτινο κουτί, Χαρτάκια.  

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: 2 ομάδες 

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Αρχικά, τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες (Ομάδα Α και Ομάδα Β). Οι δύο 

ομάδες κάθονται στο έδαφος. 

2. Παράλληλα, ο/η εκπαιδευτικός τοποθετεί πάνω σε μια καρέκλα το κουτί με τα 

χαρτάκια. Το κουτί περιέχει διάφορα χαρτάκια. Κάποια χαρτάκια γράφουν μια λέξη 

σχετική με την συγκεκριμένη ενότητα, ενώ κάποια άλλα γράφουν την λέξη «Μπαμ». 

3. Ο/η εκπαιδευτικός σηκώνει αρχικά ένα παιδί. Το συγκεκριμένο παιδί θα πρέπει 

να τραβήξει ένα χαρτάκι. 

4. Εάν το χαρτάκι, που θα τραβήξει έχει γραμμένη την λέξη «Μπαμ», τότε το παιδί 

χάνει την σειρά του και σηκώνεται κάποιο άλλο παιδί από την αντίπαλη ομάδα. 

5. Εάν το χαρτάκι που θα τραβήξει έχει γραμμένη κάποια άλλη λέξη θα πρέπει σε 

χρονικό διάστημα ενός λεπτού να την περιγράψει στην ομάδα του. Κάθε λέξη που 

βρίσκουν αντιστοιχεί και σε 5 βαθμούς. 

6. Στόχος του παιχνιδιού είναι η συγκέντρωση των περισσότερων βαθμών. 

7. Τα μέλη κάθε ομάδας θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα χαρτάκια με τις λέξεις, που 

έχουν βρει, ώστε να είναι έγκυρη η βαθμολογία τους. Τα χαρτάκια που δεν βρήκαν 

και τα χαρτάκια «Μπαμ», θα πρέπει να τα τοποθετούν έξω από το κουτί. 

8. Νικήτρια θα είναι η ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Παραλλαγή παιχνιδιού 

 

1. Το παιχνίδι μπορεί και να παιχτεί ατομικά χωρίς την ύπαρξη των ομάδων. 

2. Αρχικά, θα σηκωθεί ένα παιδί. Το παιδί θα τραβήξει ένα χαρτάκι και θα αρχίζει να 

περιγράφει την λέξη. 

3. Όποιο παιδί βρει την λέξη, κερδίζει ένα βαθμό και σηκώνεται, ώστε να περιγράψει 

κάποια άλλη λέξη στα υπόλοιπα παιδιά. 

4. Στην συγκεκριμένη παραλλαγή χαρτάκι «παγίδα» δεν θα υπάρχει. 

5. Νικητής/τρια θα είναι όποιος/α βρει τις περισσότερες λέξεις. 
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Ενδεικτικές λέξεις 
 

Κανάρης         Λιμάνι 

Πλοίο              Πρωθυπουργός 

Ναυμαχία        Αιχμάλωτος 

Επίθεση          Ναύτης 

Τραυματίας     Αρχηγός 
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Κεφάλαιο 9: Η εκστρατεία του Δράμαλη - Δερβενάκια 

“Κατάσκοποι στα Δερβενάκια” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Η εκστρατεία του Δράμαλη - Δερβενάκια. 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Ευκινησία, Ικανότητα 

αντίδρασης.  

Κοινωνικοί: Ομαδικότητα, Συνεργασία.  

 

 

 

Υλικά: Μπάλα.  

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: 2 ομάδες 

Διάρκεια: 15΄ - 20΄ 
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Διαδικασία: 

1. Η διάταξη των παιδιών είναι όπως στα ‘μήλα’, όμως ένα 

παιδί από κάθε ομάδα 

στέκεται πίσω από τους αντιπάλους (ο κατάσκοπος) 

2. Στόχος κάθε ομάδας μαζί με τον ‘κατάσκοπό’ της, είναι 

να κάψουν τα 

παιδιά της άλλης ομάδα. 

3. Πετάνε την μπάλα, όπως στα ‘μήλα’, όμως αν η άλλη 

ομάδα πιάσει ένα ‘μήλο’, τότε 

από επιτιθέμενη γίνεται επίθεση. 

4. Κάθε παιδί που ‘καίγεται’ πηγαίνει και βοηθά τον 

‘κατάσκοπο’ και το παιχνίδι 

ξεκινά με την μπάλα στην κατοχή της. 

5. Το παιχνίδι τελειώνει με τα γνωστά ‘δέκατα’ των μήλων. 

για το τελευταίο 

παιδί. 

6. Αν καταφέρει για 10 βολές να μην καεί, η ομάδα του 

παίρνει έναν βαθμό και το παιχνίδι ξαναρχίζει. 
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Κεφάλαιο 10: Ο Μάρκος Μπότσαρης 

“Πού; Πώς; Πότε; - Βρείτε την απάντηση” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Ο Μάρκος Μπότσαρης, Ορθογραφία. 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Λεπτή κινητικότητα, 

Ικανότητα αντίδρασης.  

Κοινωνικοί: Ομαδικότητα, Συνεργασία, Τήρηση σειράς.  

 

 

 

Υλικά: Κόλλες Α4, Κάρτες.  

 

 

Χώρος: Αίθουσα 

Διάταξη: 2 ομάδες 

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες, ομάδα Α και 

ομάδα Β. 

2. Ο εκπαιδευτικός κρατάει τρία διαφορετικά είδη καρτών 

με ερωτήσεις (Κίτρινες κάρτες - Πού; Πράσινες κάρτες - 

Πώς; Κόκκινες κάρτες - Πότε;). 

3. Κάθε φορά, με το σύνθημα του εκπαιδευτικού, 

σηκώνεται ένας μαθητής από κάθε ομάδα και επιλέγει 

τυχαία μία κάρτα από κάθε κατηγορία και επιστρέφει στην 

ομάδα του. 

4. Η κάθε ομάδα θα πρέπει να βρει τις σωστές απαντήσεις 

και να τις καταγράψει, όσο πιο γρήγορα γίνεται. 

5. Για κάθε σωστή απάντηση, η πιο γρήγορη ομάδα κερδίζει 

5 πόντους 

6. Νικήτρια είναι η ομάδα με τους περισσότερους πόντους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 
 

 Πού πολέμησε ο Μάρκος Μπότσαρης; 

 Πώς έχασε την ζωή του ο Μάρκος Μπότσαρης; 

 Πότε έγινε η μάχη στο Κεφαλόβρυσο; 

 Πού έχασε την ζωή του ο Μάρκος Μπότσαρης; 

 Πώς τελείωσε η πολιορκία του Μεσολογγίου; 

 Πότε πολιόρκησαν για πρώτη φορά οι Τούρκοι το 

Μεσολόγγι; 
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Κεφάλαιο 11: Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο - ο Παπαφλέσσας 

“Ιστορικά καλάθια” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο - ο 

Παπαφλέσσας. 

Ψυχοκινητικοί: Ακουστική αντίληψη, Οπτική αντίληψη, 

Ικανότητα αντίδρασης.  

Κοινωνικοί: Ομαδικότητα, Εντιμότητα, Τήρηση σειράς.  

 

 

 

Υλικά: Χαρτοταινία, Μπάλα.  

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: 2 ομάδες 

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Αρχικά, οριοθετείται με την χρήση χαρτοταινίας το σημείο βολής της μπάλας. 

2. Στην συνέχεια, τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες (Ομάδα Α και Ομάδα Β). Ο 

εκπαιδευτικός σε κάθε παιδί δίνει και από μια ερώτηση. Οι ομάδες παίζουν εναλλάξ. 

3. Ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει ένα παιδί. Το συγκεκριμένο παιδί θα είναι ο εκτελεστής 

της βολής. Τυχαία επιλέγουμε ένα παιδί από την αντίπαλη ομάδα για να κάνει άμυνα. 

4. Έπειτα ο/η αμυνόμενος κάνει μια ερώτηση στον εκτελεστή. Εάν το παιδί 

απαντήσει σωστά κερδίζει 10 βαθμούς και έχει την δυνατότητα εάν βάλει καλάθι να 

κερδίσει άλλους 10 βαθμούς. Εάν το παιδί απαντήσει λανθασμένα τους βαθμούς τους 

κερδίζει η αντίπαλη ομάδα. 

5. Κάθε φορά θα πρέπει να σηκώνονται διαφορετικά ζευγάρια. 

6. Στόχος του παιχνιδιού είναι η συγκέντρωση των περισσοτέρων βαθμών. 

7. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς 

βάζοντας καλάθια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 

 

 Πού οχυρώθηκαν ο Παπαφλέσσας με τους άνδρες του; 

(Μανιάκι) 

 Ποιές περιοχές κατέστρεψαν οι αιγυπτιακές δυνάμεις; 

(Κρήτη, Κάσο και Ψαρά) 

 Κατα τις εμφύλιες διαμάχες, ποιός γνωστός 

οπλαρχηγός φυλακίστηκε; (Κολοκοτρώνης) 

 Ποιά περιοχή επιχείρησαν να καταλάβουν ο Ιμπραήμ 

και οι Γάλλοι; (τον όρμο του Ναυαρίνου) 

 Ποιά τακτική ακολούθησε ο Κολοκοτρώνης για να 

αντιμετωπίσει τους Τούρκους; (Κλεφτοπόλεμο) 
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Κεφάλαιο 12: Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου - ο Διονύσιος Σολωμός 

“Το σταυρόλεξο του Μεσολογγίου” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου - ο 

Διονύσιος Σολωμός. 

Ψυχοκινητικοί: Λεπτή κινητικότητα, Ικανότητα 

αντίδρασης.  

Κοινωνικοί: Ομαδικότητα, Συνεργασία.  

 

 

 

Υλικά: Φωτοτυπίες.  

 

 

Χώρος: Αίθουσα 

Διάταξη: 2 ομάδες 

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ισάριθμες ομάδες.  

2. Ο εκπαιδευτικός διανέμει στις ομάδες το παρακάτω 

σταυρόλεξο, το οποίο θα είναι κοινό και για τις δύο.  

3. Οι μαθητές καλούνται να αναλάβουν ρόλους (π.χ. 

γραμματέας: θα γράφει τις απαντήσεις, εκπρόσωπος: θα 

ανακοινώσει τις απαντήσεις κ.ά.) και να λύσουν το 

σταυρόλεξο όσο πιο γρήγορα μπορούν.  

4. Νικήτρια θα είναι η ομάδα, η οποία θα λύσει πρώτη το 

σταυρόλεξο, με την προϋπόθεση να είναι σωστές και οι 

απαντήσεις της. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις/απαντήσεις 
 

Οριζόντια: 

 Πολιορκήθηκε από τους Τούρκους τον Απρίλιο του 1825 → 

Μεσολόγγι 

 Ο πρώτος που πολιόρκησε το Μεσολόγγι → Κιουταχής 

 Γνωστός Φαναριώτης είχε επιλέξει το Μεσολόγγι ως έδρα του 

→ Μαυροκορδάτος 

Κάθετα: 

 Ο δεύτερος που πολιόρκησε το Μεσολόγγι → Ιμπραήμ 

 Άγγλος ποιητής και γνωστός Φιλέλληνας → Μπάιρον 

 Ο …………. έσπασε τον Τουρκικό αποκλεισμό από την 

Θάλασσα → Μιαούλης  
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Κεφάλαιο 13: Οι αγώνες του Καραϊσκάκη 

“Πεδίο μάχης” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Οι αγώνες του Καραϊσκάκη. 

Ψυχοκινητικοί: Συγχρονισμός, Συντονισμός, Ισορροπία.  

Κοινωνικοί: Ομαδικότητα, Συνεργασία.  

 

 

 

Υλικά: Ράβδοι, Τουβλάκια. 

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: 2 ομάδες 

Διάρκεια: 10 - 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Οι μαθητές βρίσκονται σε μια επικίνδυνη περιοχή, που 

έχει καταληφθεί από τους εχθρούς. 

2. Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε δύο ομάδες και 

προσπαθούν να συγκεντρώσουν βαθμούς. 

3. Κάθε μαθητής που ακουμπάει τις ράβδους ή τα 

τουβλάκια, δίνει ένα βαθμό στην αντίπαλη ομάδα. 

4. Η ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς είναι η 

νικήτρια. 
 

Να σημειωθεί ότι η πορεία μέσα από το πεδίο της μάχης, 

μπορεί σε κάθε νέο ξεκίνημα της ομάδας, να διαφέρει. Οι 

μαθητές μπορούν να: 
 

 Να περάσουν κάτω από τα εμπόδια μπρούμυτα 

 Να περάσουν κάτω από αυτά ανάσκελα 

 Να περάσουν μια φορά κάτω από το 

συρματόπλεγμα (ράβδοι) και στο επόμενο, από 

πάνω 

 Να περάσουν από κάτω με την όπισθεν, μπρούμυτα 

 Να περάσουν από κάτω με την όπισθεν, ανάσκελα 

 Να περάσουν όλα τα εμπόδια από πάνω, έχοντας 

πάντοτε τρία σημεία επαφής με το έδαφος κ.λπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Παραλλαγή παιχνιδιού 
 

 Οι μαθητές περνούν την επικίνδυνη περιοχή με τον τρόπο που θα ζητήσει ο/η 

εκπαιδευτικός και στην επιστροφή πρέπει ν’ ακολουθήσουν το διαμορφωμένο 

δρόμο με τις παλάμες και τις πατούσες (που έχουμε φτιάξει από πρίν), χωρίς να 

κάνουν λάθη στις επαφές.  
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Κεφάλαιο 14: Ο Φιλελληνισμός 

“Η τρίλιζα των Φιλελλήνων” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Ο Φιλελληνισμός, Πρόσθεση αριθμών. 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Ακουστική, Ικανότητα 

αντίδρασης.  

Κοινωνικοί: Συνεργασία, Ομαδικότητα.  

 

 

 

Υλικά: Καρέκλες, Κουδουνάκι.  

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: 2 ομάδες 

Διάρκεια: 20΄ - 30΄ 



92 

 
 

 
 

 

 
 

Διαδικασία: 

1. Αρχικά, στο γυμναστήριο τοποθετούνται εννέα καρέκλες σε τρεις σειρές. 

2. Στην συνέχεια, τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες (Ομάδα Α και ομάδα Β). 

3. Τα παιδιά κάθονται στο έδαφος και στη μέση υπάρχει ένα κουδουνάκι. 

4. Ο/η εκπαιδευτικός κάνει μία ερώτηση στα παιδιά. Όποια ομάδα γνωρίζει την 

απάντηση, θα πρέπει να πατήσει το κουδουνάκι. 

5. Εάν η απάντηση είναι σωστή το παιδί που έχει απαντήσει πηγαίνει στον χώρο με 

τις καρέκλες. 

6. Εάν η απάντηση είναι λανθασμένη, η ομάδα που δεν πρόλαβε να απαντήσει, έχει 

τη δυνατότητα να απαντήσει. 

7. Εάν και αυτή η ομάδα απαντήσει λανθασμένα ο/η εκπαιδευτικός προχωρά στην 

επόμενη ερώτηση. 

8. Στόχος του παιχνιδιού είναι ο σχηματισμός τρίλιζας. 

9. Όποια ομάδα καταφέρει να σχηματίζει τρίλιζα κερδίζει 50 βαθμούς. 

10. Κάθε φορά που μια ομάδα σχηματίσει τρίλιζα, τα μέλη της επιστρέφουν και πάλι 

στον χώρο των ερωτήσεων. 

11. Νικήτρια θα είναι η ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 

 Πώς ονομάζονται οι ξένοι που υποστήριξαν τον 

ελληνικό αγώνα; (Φιλέλληνες) 

 Σε ποιές χώρες δημιουργήθηκαν, αρχικά, 

Φιλελληνικές Επιτροπές (Κομιτάτα); (Ελβετία και 

Γερμανία) 

 Ποιός συνέβαλε στην ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας; 

(Ιωάννης Εϋνάρδος) 

 Πότε συγκροτήθηκε το πρώτο Τάγμα των 

Φιλελλήνων; (Μάιος 1822) 

 Σημαντικός Άγγλος ποιητής και Φιλέλληνας 

(Λόρδος Μπάιρον)  
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Παραλλαγή παιχνιδιού 
 

1. Αρχικά, τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες (Κόκκινη ομάδα και Μπλε ομάδα) 

2. Στην συνέχεια, κάτω στο δάπεδο σχηματίζεται το ταμπλό του παιχνιδιού μέσα 

από την τοποθέτηση εννέα στεφανιών. Θα πρέπει να σχηματιστούν τρεις σειρές, 

όπου κάθε σειρά θα αποτελείται από τρία στεφάνια. 

3. Έπειτα, οι δυο ομάδες σχηματίζουν δυο σειρές Οι ομάδες θα βρίσκονται σε μία 

μικρή απόσταση από τον χώρο των στεφανιών. 

4. Ο/η εκπαιδευτικός δίνει στα τρια πρώτα σε σειρά παιδιά κάθε ομάδας ένα 

κομμάτι ύφασμα (κόκκινο ή μπλε), ανάλογα με το όνομα της ομάδας. 

5. Ο/η εκπαιδευτικός θα βρίσκεται μπροστά από τις ομάδες και θα θέτει μια 

ερώτηση στα πρώτα σε σειρά παιδιά. 

6. Όποια παιδί γνωρίζει την απάντηση, θα πρέπει να πατήσει το κουδουνάκι. 

7. Εάν απαντήσει σωστά, θα πρέπει να τρέξει και να τοποθετήσει το ύφασμα μέσα 

σε ένα στεφάνι. 

8. Εάν απαντήσει λανθασμένα, προσφέρεται η ευκαιρία στο παιδί από την 

αντίπαλη ομάδα να απαντήσει. 

9. Εάν απαντήσει λανθασμένα και το παιδί της άλλης ομάδας, ο/η εκπαιδευτικός 

θα θέσει την ίδια ερώτηση στα επόμενα σε σειρά παιδιά. 

10. Η διαδικασία συνεχίζεται και με τα υπόλοιπα παιδιά. Αφού τοποθετηθούν τα 

υφάσματα στα στεφάνια, βασικός στόχος των ομάδων είναι μετακινώντας τα, να 

κάνουν θα είναι οι μαθητές να κάνουν όσες περισσότερες φορές μπορούν τρίλιζα. 

11. Νικήτρια θα είναι η ομάδα που θα έχει κάνει περισσότερες φορές τρίλιζα. 
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Κεφάλαιο 15: Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η Ναυμαχία του Ναυαρίνου 

“Άκουσε προσεκτικά και δράσε γρήγορα” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η 

Ναυμαχία του Ναυαρίνου. 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Ακουστική αντίληψη, 

Ταχύτητα.  

Κοινωνικοί: Εντιμότητα.  

 

 

 

Υλικά: Μπάλα.  

 

 

Χώρος: Αυλή 

Διάταξη: Ατομικό 

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 



95 

 
 

 
 

 

Διαδικασία: 

1. Αρχικά, τα παιδιά σχηματίζουν ένα κύκλο. 

2. Στην συνέχεια, ένα παιδί βρίσκεται στη μέση του κύκλου και κρατάει μια μπάλα. 

3. Με το σύνθημα του εκπαιδευτικού, το παιδί που έχει την μπάλα, θα πρέπει να την πετάξει 

ψηλά και να φωνάξει ένα από τα ονόματα των συμμαθητών του που βρίσκονται γύρω από τον 

κύκλο. 

4. Ταυτόχρονα τα υπόλοιπα παιδιά τρέχουν και διασκορπίζονται στο χώρο. 

5. Το παιδί που θα ακούσει το όνομα του, θα πρέπει να τρέξει και να πιάσει την μπάλα, πριν η 

μπάλα ακουμπήσει στο έδαφος. 

6. Εάν το παιδί καταφέρει να πιάσει την μπάλα, θα πρέπει να την πετάξει και πάλι ψηλά και να 

φωνάξει και πάλι ένα όνομα. 

7. Εάν το παιδί δεν καταφέρει να πιάσει την μπάλα, θα πρέπει να φωνάξει «στοπ». 

8. Μόλις ακουστεί το «στοπ» τα υπόλοιπα παιδιά, θα πρέπει να σταματήσουν να τρέχουν. 

9. Το παιδί που έχει την μπάλα, θα πρέπει να κάνει τρια μεγάλα βήματα και να προσπαθήσει με 

την μπάλα να «κάψει», κάποιο από τα υπόλοιπα παιδιά που βρίσκονται κοντύτερα σε αυτό. 

10. Εάν το παιδί «καεί», θα πρέπει να απαντήσει σε μια ερώτηση που θα του θέσει ο/η 

εκπαιδευτικός, ώστε να μην πάρει «ψείρα». 

11. Εάν το παιδί απαντήσει σωστά δεν παίρνει καμία «ψείρα». 

12. Εάν το παιδί δεν απαντήσει σωστά, παίρνει μια «ψείρα» και γίνεται ο επόμενος κυνηγός. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 

 

 Στην Ναυμαχία του Ναυαρίνου, ποιές χώρες συμμάχησαν για την 

απελευθέρωση της Ελλάδας; (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) 

 Αρχικά οι Μεγάλες Δυνάμεις καταδίκασαν την Επανάσταση, τι συνέβαλε 

στην αλλαγή της στάσης τους; (ο απαγχονισμός του Πατριάρχη Γρηγορίου 

του Ε΄ / Άλλαξαν τα συμφέροντα τους) 

 Πότε έγινε η Ναυμαχία του Ναυαρίνου; (Οκτώβριος 1827) 

 Ποιά ήταν τα ονόματα των ναυάρχων των Μεγάλων Δυνάμεων, που 

συμμετείχαν στην Ναυμαχία του Ναυαρίνου; (Κόδριγκτον, Δεριγνύ, 

Χέυδεν) 
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Κεφάλαιο 16: Οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική οργάνωση του Αγώνα 

“Ένα διαφορετικό επιτραπέζιο” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική οργάνωση 

του Αγώνα. 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Ικανότητα αντίδρασης.  

Κοινωνικοί: Εντιμότητα, Τήρηση σειράς.  

 

 

 

Υλικά: Χαρτόνια, Πιόνια, Ζάρια, Κάρτες 

ερωτήσεων.  

 

 

Χώρος: Αίθουσα 

Διάταξη: Ατομικό 

Διάρκεια: 20΄ - 30΄ 
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Διαδικασία: 

1. Αρχικά, σε ένα χαρτόνι σχηματίζονται μικρά τετράγωνα (ταμπλό), τα οποία κατευθύνουν 

τους παίκτες σε μια καθορισμένη πορεία. 

2. Μέσα σε κάποια τετράγωνα υπάρχει ένα ερωτηματικό. Κάθε ερωτηματικό αντιστοιχεί και 

σε μια ερώτηση. 

3. Στην συνέχεια, τα παιδιά χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Σε κάθε ομάδα δίνεται ένα χαρτόνι, οι 

κάρτες των ερωτήσεων, πιόνια και ζάρια. 

4. Στόχος του παιχνιδιού είναι να παιδιά να φτάσουν στον τερματισμό απαντώντας σωστά 

κάποιες ερωτήσεις. 

5. Αφού, δοθούν τα απαραίτητα υλικά τα παιδιά ρίχνουν το ζάρι, ώστε να οριστεί η σειρά, με 

την οποία θα πρέπει να παίξουν. 

6. Εφόσον οριστεί η σειρά, τα παιδιά ρίχνουν το ζάρι και ανάλογα με τον αριθμό, που θα τύχει 

κάνουν και αντίστοιχα βήματα. 

7. Εάν τύχουν σε κουτάκι, μέσα στο οποίο υπάρχει ένα ερωτηματικό, τότε θα πρέπει να 

τραβήξουν μια κάρτα – ερώτηση. 

8. Εφόσον τα παιδιά απαντήσουν σωστά συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους. 

9. Εάν απαντήσουν λανθασμένα πρέπει να κάνουν κάποια βήματα πίσω. Ο αριθμός των 

βημάτων αναγράφεται σε κάθε ερώτηση. 

10. Νικητής/τρια του παιχνιδιού θα είναι όποιος/α φτάσει πρώτος στον τερματισμό. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 
 

 Τί ψήφισαν οι Έλληνες για την πολιτική τους οργάνωση; (Συντάγματα) 

 Πώς αλλιώς λεγόταν οι τοπικές κυβερνήσεις - Τοπικοί Οργανισμοί; 

(Γερουσίες) 

 Πότε έγινε η Α΄ Εθνοσυνέλευση; (Δεκέμβριος 1821) 

 Πού πραγματοποιήθηκε η Β΄ Εθνοσυνέλευση; (Άστρος Αρκαδίας) 

 Στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση, ποιά περιοχή ορίστηκε ως πρωτεύουσα του 

ελληνικού κράτους; (Ναύπλιο) 
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Κεφάλαιο 17: Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του 

“Ακολουθήστε τον ηγέτη!” 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του. 

Ψυχοκινητικοί: Ικανότητα αντίδρασης, Ταχύτητα, 

Αλτικότητα.  

Κοινωνικοί: Εντιμότητα.  

 

 

 

Υλικά: Χαρτιά με ερωτήσεις.  

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: Ατομικό 

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 



99 

 
 

 

 

 
 

Διαδικασία: 

1. Ένα από τα παιδιά ορίζεται ως ‘αρχηγός - κυβερνήτης’ 

(Καποδίστριας) και όλα τα υπόλοιπα σε μια σειρά πίσω 

του, το ακολουθούν. 

2. Με μουσική ή χωρίς, η/ο ‘αρχηγός - κυβερνήτης’ 

μετακινείται στον χώρο με διάφορους τρόπους (τρέχει, 

κάνει κουτσό ή άλματα, χορεύει κλπ) και όλα τα υπόλοιπα 

την/τον ακολουθούν και επαναλαμβάνουν τις κινήσεις 

του. 

3. Ο/Η εκπαιδευτικός ορίζει κάποιους σταθμούς. 

4. Κάθε σταθμός έχει και μια ερώτηση την οποία θα 

πρέπει να απαντήσει ο ‘αρχηγός - κυβερνήτης’. 

5. Ο αρχηγός θα πρέπει να απαντήσει σωστά για να 

προχωρήσει η ομάδα του στον επόμενο σταθμό. 

6. Η/ο ‘αρχηγός’ αλλάζει συχνά. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 
 

 Από ποιά περιοχή καταγόταν ο Ιωάννης Καποδίστριας; 

 Ποιά Εθνοσυνέλευση τον εξέλεξε Κυβερνήτη της Ελλάδας; 

 Ποιές ενέργειες έκανε ο Καποδίστριας την εποχή που ήταν 

Κυβερνήτης; 

 Ποιό ήταν το τέλος του Ιωάννη Καποδίστρια; 
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Κεφάλαιο 18: Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία 

“Ιστορικές μουσικές καρέκλες” 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική 

ανεξαρτησία. 

Ψυχοκινητικοί: Ακουστική αντίληψη, Οπτική αντίληψη, 

Ικανότητα αντίδρασης.  

Κοινωνικοί: Εντιμότητα.  

 

 

 

Υλικά: Καρέκλες, CD player.  

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: Ατομικό 

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Αρχικά, στο γυμναστήριο τοποθετούνται καρέκλες. 

Τοποθετείται μια καρέκλα 

λιγότερη από τον συνολικό αριθμό των παιδιών. 

2. Στην συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός βάζει μουσική να 

ακούγεται και τα παιδιά κινούνται ελεύθερα στο χώρο. 

3. Όταν σταματήσει η μουσική τα παιδιά, θα πρέπει να 

κάτσουν σε μια καρέκλα. 

4. Όποιο παιδί δεν έχει καρέκλα, καλείται να απαντήσει σε 

μια ερώτηση. 

5. Εάν απαντήσει σωστά, το παιχνίδι συνεχίζεται.  

6. Εάν δεν απαντήσει σωστά, τότε θα πρέπει να κάνει μια 

δοκιμασία, την οποία θα του ορίσει ο/η εκπαιδευτικός. 

7. Εφόσον, το παιδί ολοκληρώσει την δοκιμασία 

επιστρέφει και πάλι στο παιχνίδι. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ενδεικτικές δοκιμασίες 

 

 Τρέξιμο δύο φορές τον γύρο του γυμναστηρίου 

 Τρεις βολές στο καλάθι του μπάσκετ 

 Σχοινάκι 

 Διάνυση μιας απόστασης με κουτσό. 
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Ενδεικτικές ερωτήσεις 
 

 Πότε υπογράφηκε η ανεξαρτησία της Ελλάδας; 

 Πού υπογράφηκε η συμφωνία; 

 Ποιά ήταν τα σύνορα της Ελλάδας, μετά την συμφωνία (1830); 

 Ποιές περιοχές συμπεριλαμβάνονταν στο πρώτο ανεξάρτητο 

ελληνικό κράτος; 

 Πότε άλλαξαν και πάλι τα ελληνικά σύνορα; 
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Ας δούμε τι μάθαμε 

“Βρείτε τον θησαυρό” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Επανάληψη των κεφαλαίων 1-18. 

Ψυχοκινητικοί: Λεπτή κινητικότητα, Οπτική αντίληψη, 

Ικανότητα αντίδρασης.  

Κοινωνικοί: Συνεργασία, Ομαδικότητα, Εντιμότητα.  

 

 

 

Υλικά: Χαρτί και Μολύβι.  

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο/Αυλή 

Διάταξη: 3 ή 4 ομάδες 

Διάρκεια: 20΄ - 30΄ 



104 

 
 

 

  

 

Διαδικασία: 

1. Τα παιδιά χωρίζονται σε 3-4 ομάδες 

2. Ο οργανωτής του παιχνιδιού φρόντιζει να κρύψει 

κάποιον ΄θησαυρό' σε κάποιο σημείο (ορίζουμε κάποιους 

σταθμούς) του γυμναστηρίου ή/και έξω από αυτό. 

3. ΄Ολες οι ομάδες παίρνουν ένα χαρτί που δείχνει κάποιο 

σημείο (σταθμό) στο γυμναστήριο (ή/και έξω από αυτό) 

όπου έχουμε κρύψει ένα χαρτί με ερωτήσεις, τις οποίες θα 

πρέπει να απαντήσουν οι μαθητές, για να λύσουν το γρίφο. 

4. Όποιος λύσει σωστά το γρίφο, πηγαίνει στο σωστό 

σημείο (σταθμό) και εκεί βρίσκει ένα άλλο χαρτί, με άλλες 

ερωτήσεις, εκεί θα πρέπει να λύσουν έναν ακόμη γρίφο, 

ώστε να βρουν τον θησαυρό. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1ος σταθμός 

Στον πρώτο σταθμό σε ένα χαρτί αναγράφονται αριθμημένα κάποια γεγονότα. 

Τα γεγονότα δεν βρίσκονται στην σωστή σειρά. Τα παιδιά θα πρέπει να βάλουν 

στην σωστή σειρά τα γεγονότα, αλλάζοντας θέση τους αριθμούς. Με τον τρόπο 

αυτό θα βρουν οδηγίες για το πως θα φτάσουν στον επόμενο σταθμό. 
 

 Η άλωση της Τριπολιτσάς 

 Ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας 

 Οι αγώνες του Καραϊσκάκη  

 Η εκστρατεία του Δράμαλη 

 Η εξέγερση στην Μολδοβλαχία 
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2ος σταθμός 

Στον δεύτερο σταθμό θα υπάρχει ένα κουτί. Μέσα στο κουτί θα βρίσκονται 

μπάλες από χαρτί. Σε κάποια χαρτιά αναγράφεται και μια ερώτηση, ενώ κάποια 

άλλα είναι λευκά. Τα παιδιά θα πρέπει να καταγράψουν τις απαντήσεις των 

ερωτήσεων στο χαρτί τους και μετά να προχωρήσουν στον επόμενο σταθμό. 
 

 Ποιός οργάνωσε την ελληνική επανάσταση; (Φιλική Εταιρεία) 

 Πώς λεγόταν οι ξένοι λόγιοι που συμμετείχαν στον Αγώνα; (Φιλέλληνες) 

 Στην πολιτική τους οργάνωση οι Έλληνες πραγματοποίησαν 

………………., στις οποίες ψήφισαν Συντάγματα. (Εθνοσυνελεύσεις) 

 Πότε τελείωσε η Επανάσταση και ιδρύθηκε το ανεξάρτητο ελληνικό 

κράτος; (1830) 
 

 
 

 

 

 

 

 

3ος σταθμός 

Στον τρίτο σταθμό οι μαθητές θα πρέπει να συμπληρώσουν την ακροστιχίδα της 

επανάστασης. 
 

Ε - - - - - - - - - - - - Συνήλθε στην Επίδαυρο τον Δεκέμβριο του 1821 

Π - - - - - - - - - - - Σκοτώθηκε ηρωικά στο Μανιάκι το 1825 πολεμώντας τον 

Ιμπραήμ 

Α - - - - - - - - - -Νίκησε τους Τούρκους στη μάχη της Αράχωβας το 1826 

Ν - - - - - - - - Γνωστή η Ναυμαχία του …………… 

Α - - - - - - - - Μακεδόνας αγωνιστής της Επανάστασης στην Νάουσα 

Σ - - - - - -Ο Εθνικός μας ποιητής 

Τ - - - - - - - - - Η άλωση της ………….. ήταν η πρώτη σημαντική επιτυχία των 

Ελλήνων 

Α - - - - -Πυρπόλησε τη ναυαρχίδα του τουρκικού στόλου 

Σ - - - - - - - -Αυτοί επαναστάτησαν πρώτοι στην Ήπειρο 

Η - - - - -Επίσκοπος Σαλώνων, ήρωας της Επανάστασης  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄: Η Ελλάδα στον 19° αιώνα 

 

Η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στην Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος (Η Ελλάδα του 19ου 

αιώνα) και διαρθρώνεται σε έξι .κεφάλαια Τα κεφάλαια με τα αντίστοιχα παιχνίδια που 

έχουν σχεδιαστεί είναι τα εξής: 

  

1. Η βασιλεία του Όθωνα - ο Ιωάννης Κωλέττης → “Μαγικά μπαλόνια” 

2. Η βασιλεία του Γεωργίου Α' - ο Χαρίλαος Τρικούπης → “Βασιλιάς Γεώργιος εναντίων 

Χαρίλαου Τρικούπη” 

3. Επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία και την Κρήτη → “Από την Μακεδονία μέχρι 

την Κρήτη” 

4. Η Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα → “Τα πολύχρωμα ιστορικά στεφάνια” 

5. Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακμαία ελληνικά κέντρα → “Πολιτισμικό 

κρυπτόλεξο” 

6. Η κρίση στα Βαλκάνια → “Το τρενάκι των Βαλκανίων”  

7. Ας δούμε τι μάθαμε → “Μπερδεμένα γεγονότα” 

 

Σύμφωνα με το ΑΠΣ της Ιστορίας, οι στόχοι της ενότητας είναι οι εξής, οι μαθητές να είναι 

σε θέση να: 

 

➢ Να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κατάστασης που διαµορφώθηκε στην 

Ελλάδα στα χρόνια του Όθωνα. 

➢ Να κατανοήσουν σχετικές µε τις ενότητες έννοιες, όπως: σύνταγµα, εθνικά κτήµατα, 

αρχή δεδηλωµένης, κοµιτατζήδες, εξαρχικοί, διχασµός, πραξικόπηµα, 

αµνηστία, αντίσταση. 

➢ Να γνωρίσουν τα µέτρα που πήρε ο Όθων για την ανασυγκρότηση της χώρας. 

➢ Να διακρίνουν τους λόγους που οδήγησαν στην επανάσταση της 3ης Σεπτεµβρίου 

1843 και την έξωση του Όθωνα.  

➢ Να γνωρίσουν στοιχεία από την καθηµερινή ζωή στα χρόνια της βασιλείας 

του Όθωνα. 

➢ Να κατανοήσουν τις δυσκολίες που υπήρχαν στην οργάνωση του κράτους 

εκείνη την εποχή. 

➢ Να συσχετίσουν τις αλλαγές που άρχισαν να γίνονται στην καθηµερινή ζωή των 

Ελλήνων µε το καθεστώς της ελευθερίας, αλλά και µε την παρουσία των 

Ευρωπαίων. 

➢ Να κατανοήσουν πώς πραγµατοποιήθηκαν οι εξελίξεις στην περίοδο της βασιλείας 

του Γεωργίου Α΄ και να εκτιµήσουν τα βήµατα εκσυγχρονισµού της χώρας στον 

πολιτικό και οικονοµικό τοµέα. 

➢ Να γνωρίσουν τις αλλαγές που σηµειώθηκαν στα Βαλκάνια την περίοδο 

(1875-1881). 

➢ Να κατανοήσουν τους λόγους που προκάλεσαν τις αλλαγές στα Βαλκάνια. 

➢ Να γνωρίσουν τα σηµαντικότερα πολιτικά και πολεµικά γεγονότα, µεταξύ των ετών 

1881-1911, που επηρέασαν τις εξελίξεις στον ελληνικό χώρο. 
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➢ Να επισηµάνουν τα σηµαντικότερα έργα του Χ. Τρικούπη. 

➢ Να κατανοήσουν τη σηµασία του πολέµου του 1897 για τις πολιτικές εξελίξεις της 

χώρας. 

➢ Να διακρίνουν τις επιπτώσεις στην πολιτική ζωή της χώρας του κινήµατος των 

αξιωµατικών στο Γουδί, το 1909. 

➢ Να γνωρίσουν τα σηµαντικότερα γεγονότα του µακεδονικού αγώνα (1904- 

➢ 1908). 

➢ Να εκτιµήσουν τη σπουδαιότητα του αγώνα αυτού για τη µετέπειτα ενσωµάτωση της 

Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος. 
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Κεφάλαιο 1: Η βασιλεία του Όθωνα - ο Ιωάννης Κωλέττης  

“Μαγικά μπαλόνια” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Η βασιλεία του Όθωνα - ο Ιωάννης Κωλέττης. 

Ψυχοκινητικοί: Συγχρονισμός, Συντονισμός.  

Κοινωνικοί: Συνεργασία.  

 

 

 

Υλικά: Μπαλόνια, Κάρτες.  

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: Σε ζευγάρια/2 

ομάδες 

Διάρκεια: 20΄ - 25΄ 
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Διαδικασία: 

1. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες και η κάθε ομάδα 

φτιάχνει ζευγάρια. 

2. Η/Ο εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε ζευγάρι από ένα 

μπαλόνι (σε κάθε ομάδα ένα χρώμα) που περιέχει μέσα 

μια κάρτα. 

3. Τα ζευγάρια κάθε ομάδας στοιχίζονται το ένα πίσω από 

το άλλο, στέκονται πλάτη - πλάτη, με τα χέρια δεμένα και 

έχοντας ανάμεσα στις πλάτες τους το μπαλόνι τους. 

4. Ένα - ένα τα ζευγάρια φτάνουν σε ένα σημείο που 

έχουμε ορίσει και εκεί τα παιδιά στέκονται πλάτη - πλάτη 

και προσπαθούν να σπάσουν με την πλάτη τους το 

μπαλόνι τους χωρίς να αφήσουν τα χέρια τους. 

5. Μόλις σπάσουν το μπαλόνι βρίσκουν την κάρτα, με τις 

ερωτήσεις. 

6. Θα πρέπει να βάλουν τις λέξεις στην σωστή σειρά για 

να σχηματιστούν οι ερωτήσεις. 

7. Νικήτρια είναι οι ομάδα που σχημάτισε πρώτη τις 

ερωτήσεις και έδωσε τις σωστές απαντήσεις. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 

 

 Μετά την δολοφονία του Καποδίστρια, ποιόν όρισαν οι Μεγάλες 

Δυνάμεις ως βασιλιά της Ελλάδας; (Όθωνα) 

 Πού μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους τον 

Δεκέμβριο του 1834; (Αθήνα) 

 Τί αναγκάστηκε να παραχωρήσει ο Όθωνας; (Σύνταγμα) 

 Ποιός ήταν ο εμπνευστής της Μεγάλης Ιδέας; (Ιωάννης 

Κωλέττης) 
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Ενδεικτικός πρόλογος 
 

Η συγκρότηση του ελληνικού κράτους, το 1830, ήταν το κορυφαίο 

ιστορικό γεγονός για τους Έλληνες. Το νεοσύστατο ελληνικό κράτος 

έπρεπε να οργανωθεί κατά τα πρότυπα των προηγούμενων κρατών της 

Δυτικής Ευρώπης, να αποκτήσει αξιόλογη εκπαίδευση, ισχυρό στρατό και 

υγιή οικονομία. Ταυτόχρονα έιχε να αντιμετωπίσει το ζήτημα των 

Ελλήνων που ζούσαν ακόμη έξω από τα σύνορα του. 
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Κεφάλαιο 2: Η βασιλεία του Γεωργίου Α' - ο Χαρίλαος Τρικούπης 

“Βασιλιάς Γεώργιος εναντίων Χαρίλαου Τρικούπη” 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Η βασιλεία του Γεωργίου Α΄ - ο Χαρίλαος 

Τρικούπης. 

Ψυχοκινητικοί: Ακουστική αντίληψη, Ικανότητα 

αντίδρασης, Ταχύτητα.  

Κοινωνικοί: Τήρηση κανόνων.  

 

 

 

Υλικά: -  

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο/Αυλή 

Διάταξη: 2 ομάδες 

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 



112 

 
 

 
 

 

 

Διαδικασία: 

1. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ισάριθμες ομάδες: η ομάδα του βασιλιά Γεωργίου 

και η ομάδα του Χαρίλαου Τρικούπη. 

2. Ορίζουμε δύο τελικές γραμμές ως “φωλιά” για κάθε ομάδα και τραβάμε μία 

γραμμή στη μέση, όπου οι ομάδες παρατάσσονται αντικριστά απέχοντας μεταξύ τους 

1 μέτρο. 

3. Το παιχνίδι αρχίζει και ο εκπαιδευτικός φωνάζει διάφορες προτάσεις για την ζωή 

και το έργο του βασιλιά Γεωργίου Α΄ και του Χαρίλαου Τρικούπη. 

4. Ανάλογα με την ομάδα που ανήκουν οι μαθητές, θα πρέπει να καταλάβουν αν η 

πρόταση που ακούστηκε αφορά τον βασιλιά Γεώργιο ή τον Χαρίλαο Τρικούπη. 

5. Αν η πρόταση αφορά τον βασιλιά Γεώργιο, κυνηγάει η ομάδα του βασιλιά 

Γεώργιου, αλλιώς κυνηγάει η αντίπαλη ομάδα. 

6. Όποια παιδιά πιάνονται πριν φτάσουν στη “φωλιά” αλλάζουν ομάδα. Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται με τον εκπαιδευτικό να φωνάζει προτάσεις τόσο για την ζωή και 

το έργο του βασιλιά Γεωργίου του Α΄, όσο και του Χαρίλαου Τρικούπη.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ενδεικτικές προτάσεις 
 

 Ίδρυσε σχολεία και εκκλησίες (Τρικούπης) 

 Κατέβαλε προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της χώρας 

(Γεώργιος Α΄) 

 Κήρυξε την χώρα σε πτώχευση (Τρικούπης) 

 Καθιέρωσε το πολίτευμα της βασιλευομένης δημοκρατίας 

(Γεώργιος Α΄) 

 Ήταν νομικός, διπλωμάτης και μετέπειτα πρωθυπουργός 

της χώρας (Τρικούπης) 
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Κεφάλαιο 3: Επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία και την Κρήτη 

“Από την Μακεδονία μέχρι την Κρήτη” 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία και την 

Κρήτη. 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Ακουστική αντίληψη, 

Ικανότητα αντίδρασης.  

Κοινωνικοί: Τήρηση σειράς, Εντιμότητα.  

 

 

 

Υλικά: Εικόνες. 

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: Ατομικό 

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Σε έναν τοίχο της αίθουσας βάζουμε μια επιγραφή ή μια 

εικόνα που συμβολίζει την «Μακεδονία». 

2. Ο άλλος τοίχος ορίζουμε ότι είναι η «Κρήτη». 

3. Τα παιδιά βρίσκονται στο κέντρο και περιμένουν. 

4. Κάθε φορά που ακούν τις λέξεις «Μακεδονία» ή «Κρήτη», 

πρέπει να τρέξουν στη σωστή πλευρά. 

5. Καθώς το παιχνίδι προχωρά, εξηγούμε ότι μπορούμε να 

φωνάζουμε λέξεις ή φράσεις σχετικές με τα παραπάνω. 

6. Έτσι, αν φωνάξουμε «Επανάσταση στο Λιτόχωρο» πρέπει 

να τρέξουν στην Μακεδονία, «Ολοκαύτωμα στο Αρκάδι» 

στην Κρήτη, «Επαρχία της Οθωμανικης Αυτοκρατορίας» 

στη Μακεδονία κοκ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικές λέξεις/φράσεις 
 

 Επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας → Μακεδονία 

 Ολοκαύτωμα στο Αρκάδι → Κρήτη 

 Επανάσταση στο Λιτόχωρο → Μακεδονία 

 Εξέγερση 1896 → Μακεδονία, Κρήτη 
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Κεφάλαιο 4: Η Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα 

“Τα πολύχρωμα ιστορικά στεφάνια” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Η κατάσταση στην Ελλάδα τα τέλη του 19ου 

αιώνα. 

Ψυχοκινητικοί: Ικανότητα αντίδρασης, Ταχύτητα.  

Κοινωνικοί: Τήρηση κανόνων.  

 

 

 

Υλικά: Στεφάνια. 

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο/Αυλή 

Διάταξη: 2 ομάδες 

Διάρκεια: 20΄ - 30΄ 
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Διαδικασία: 

1. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες και στέκονται 

απέναντι σε απόσταση μεταξύ τους περίπου 15 μέτρα. 

2. Κάθε μαθητής της μιας ομάδας παίρνει έναν αριθμό και 

τον ίδιο αριθμό έχει και ο απέναντι μαθητής της άλλης 

ομάδας. 

3. Στη μέση της απόστασης αυτής βρίσκονται πέντε 

στεφάνια σε διαφορετικά χρώματα: μπλε, κίτρινο, πράσινο, 

κόκκινο, ροζ. 

4. Ο/Η εκπαιδευτικός στέκεται στη μέση και καλεί έναν 

αριθμό να πάει στο συγκεκριμένο στεφάνι, π.χ., το πέντε 

στο πράσινο. 

5. Και οι δύο μαθητές τρέχουν να μπουν στο στεφάνι. 

Όποιος μπει πρώτος καλείται να απαντήσει σε μια 

ερώτηση. 

6. Εάν ο μαθητής που μπήκε πρώτος απαντήσει σωστά, 

παίρνει έναν πόντο για την ομάδα του. Εάν δεν καταφέρει 

να απαντήσει, έχει δικαίωμα να προσπαθήσει ο άλλος, ο 

οποίος μπορεί να πάρει τον πόντο. 

7. Νικήτρια είναι η ομάδα με τους περισσότερους πόντους  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 

 

 Πότε καθιερώθηκε η αρχή της δεδηλωμένης και από 

ποιόν; (Το 1875, από τον Χαρίλαο Τρικούπη) 

 Ποιός ήταν ο πολιτικός αντίπαλος του Χαρίλαου 

Τρικούπη; (Θεόδωρος Δηλιγιάννης) 

 Ποιά χρονιά κήρυξε πτώχευση το ελληνικό κράτος; 

(1893) 

 Τί γνωρίζετε για το γλωσσικό ζήτημα; (Η διαμάχη για την 

δημοτική και την καθαρεύουσα) 

 Ποιός έγραψε την φράση: “Ένα έθνος για να γίνει έθνος, 

θέλει δύο πράγματα: Να μεγαλώσουνε τα σύνορα του και 

να κάμη φιλολογία δική του”; (Γιάννης Ψυχάρης) 
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Κεφάλαιο 5: Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακμαία ελληνικά κέντρα  

“Πολιτισμικό κρυπτόλεξο” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακμαία 

ελληνικά κέντρα. 

Ψυχοκινητικοί: Ταχύτητα, Λεπτή κινητικότητα, Φαντασία.  

Κοινωνικοί: Επαφή με πολιτισμικά στοιχεία.  

 

 

 

Υλικά: Φύλλο εργασίας, Μολύβι. 

 

 

Χώρος: Αίθουσα 

Διάταξη: Ατομικό/Ομαδικό 

Διάρκεια: 20΄ - 25΄ 
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Διαδικασία: 

1. Η/Ο εκπαιδευτικός μοιράζει στους μαθητές από ένα 

φύλλο εργασίας στο οποίο υπάρχει ένα κρυπτόλεξο με 

λέξεις που σχετίζονται με την ενότητα (ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ, 

ΣΥΝΟΡΑ,ΕΜΠΟΡΙΟ,ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ,ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣ

Η,ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ,ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ) 

2. Οι μαθητές θα πρέπει να εντοπίσουν όλες τις λέξεις στο 

κρυπτόλεξο σε συγκεκριμένο χρόνο, τον οποίο θα ορίσει ο 

εκπαιδευτικός. 

3. Στη συνέχεια, η τάξη χωρίζεται σε 4 - 5 ομάδες και κάθε 

ομάδα συνεργάζεται για να γράψει μια ιστορία, στην οποία 

θα πρέπει να περιλαμβάνονται πέντε, τουλάχιστον, λέξεις 

του κρυπτόλεξου. 

4. Στο τέλος, κάθε ομάδα διαβάζει την ιστορία της και τη 

συζητά με τις υπόλοιπες ομάδες. 
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Κεφάλαιο 6: Η κρίση στα Βαλκάνια 

“Το τρενάκι των Βαλκανίων” 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Η κρίση στα Βαλκάνια. 

Ψυχοκινητικοί: Ικανότητα αντίδρασης, Συγχρονισμός, 

Συντονισμός, Ταχύτητα.  

Κοινωνικοί: Συνεργασία, Ομαδικότητα.  

 

 

 

Υλικά: Ερωτήσεις. 

 

 

Χώρος: Αυλή/Γυμναστήριο 

Διάταξη: 2 ομάδες 

Διάρκεια: 15΄ - 20΄ 
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Διαδικασία: 

1. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες και κάθε ομάδα 

δημιουργεί ένα “τρενάκι”, με τον κάθε μαθητή να πιάνεται 

από την μέση του μπροστινού του. 

2. Σχηματίζουμε δύο γραμμές που απέχουν μεταξύ τους 

περίπου 20 μέτρα και οι ομάδες στέκονται πίσω από την 

γραμμή αφετηρίας. 

3. Με το σφύριγμα της/του εκπαιδευτικού, τα παιδιά πρέπει 

να τρέξουν συντονισμένα, χωρίς να χαλάσει το “τρενάκι” 

τους, μέχρι τη γραμμή τερματισμού. 

4. Όποια ομάδα φτάσει πρώτη στο τέρμα πρέπει να 

απαντήσει σε μια ερώτηση σχετική με την κρίση στα 

Βαλκάνια. 

5. Αν η ομάδα απαντήσει σωστά παίρνει έναν πόντο, ενώ 

αν απαντήσει λάθος η ερώτηση γίνεται στην άλλη ομάδα. 

6. Νικήτρια είναι η ομάδα με τους περισσότερους πόντους.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 

 

 Ποιά περιοχή εξεγέρθηκε, εναντίον της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, το 1875; (Ερζεγοβίνη) 

 Ποιά χρονιά μπήκε στον πόλεμο η Ρωσία; (1877) 

 Τί περιελάμβανε η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου; (Την 

ίδρυση αυτόνομου βουλγαρικού κράτους) 

 Πότε έγινε η Συνθήκη του Βερολίνου; (Ιούλιος 1878) 

 Ποιά περιοχή προσάρτησε η Βουλγαρία το 1885; 

(Ανατολική Ρωμυλία) 
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Ας δούμε τι μάθαμε 

“Μπερδεμένα γεγονότα” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Επανάληψη των κεφαλαίων 1-6. 

Ψυχοκινητικοί: Προσανατολισμός, Οπτική αντίληψη, 

Δημιουργικότητα.  

Κοινωνικοί: Συνεργασία, Ομαδικότητα.  

 

 

 

Υλικά: Εικόνες. 

 

 

Χώρος: Αυλή/Γυμναστήριο 

Διάταξη: 2 ομάδες 

Διάρκεια: 15΄ - 20΄ 
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Διαδικασία: 

1. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες. 

2. Ο/Η εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε ομάδα 

χαρακτηριστικές εικόνες της ενότητας, που μόλις 

διδάχθηκαν (Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα). 

(Ενδεικτικές εικόνες: Ο βασιλιάς Όθωνας, Ο βασιλιάς 

Γεώργιος Α΄, Ο Χαρίλαος Τρικούπης, Η ανατίναξη της 

μονής Αρκαδίου, “Τα κάλαντα” - πίνακας του Νικηφόρου 

Λύτρα, Το “Φροντιστήριο της Τραπεζούντας”, Χάρτης των 

Βαλκανίων τον 19ο αιώνα) 

3. Στη συνέχεια, τους ζητά να σκεφτούν την χρονολογική 

σειρά αυτών των γεγονότων/προσώπων και να βάλουν τις 

εικόνες στη σωστή χρονική σειρά. Μετά κάθε μαθητής 

κρατά από μια εικόνα και φτιάχνουν έτσι μια 

“Χρονολογική Ιστοριογραμμή”. 

4. Όποια ομάδα τελειώσει πρώτη και έχει τοποθετήσει στη 

σωστή χρονική σειρά, όλα τα γεγονότα και τα πρόσωπα, 

είναι η νικήτρια. 

5. Ακολουθεί συζήτηση - ανακεφαλαίωση της Δ΄ Ενότητας: 

Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ενδεικτική Ανακεφαλαίωση 
 

 Ο Όθωνας ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας από το 1833 έως το 1862. 

Τον διαδέχθηκε το 1863 ο Γεώργιος ο Α΄. 

 Το 1844 ο Όθωνας υποχρεώθηκε να παραχωρήσει Σύνταγμα, το οποίο 

περιόριζε τις εξουσίες του βασιλιά, πρός όφελος του Κοινοβουλίου. 

 Τα σύνορα του πρώτου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους ήταν περιορισμένα. 

Προκειμένου να επεκταθούν τα σύνορα και να απελευθερωθούν οι 

υπόδουλοι Έλληνες, προωθήθηκε η πολιτική της “Μεγάλης Ιδέας”. 

 Τον 19ο αιώνα οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να εκσυγχρονίσουν τη χώρα. 

Την περίοδο της πρωθυπουργίας του Χαρίλαου Τρικούπη κατασκευάστηκαν 

πολλά μεγάλα έργα. Όμως οι μεγάλες οικονομικές δαπάνες οδήγησαν τελικά 

την Ελλάδα σε χρεοκοπία. 

 Στη διάρκεια του 19ου αιώνα, εκτός από τους Έλληνες, αρκετοί ακόμη 

βαλκανικοί λαοί κέρδισαν την ελευθερία τους και σχημάτισαν δικά τους 

εθνικά κράτη. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄: Η Ελλάδα στον 20° αιώνα 

 
Η πέμπτη ενότητα αναφέρεται στην Ελλάδα του 20ου αιώνα και διαρθρώνεται σε δώδεκα 

κεφάλαια. Τα κεφάλαια με τα αντίστοιχα παιχνίδια που έχουν σχεδιαστεί είναι τα εξής: 

 

1. Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα → “Ιστορικά 

μπερδέματα” 

2. Το κίνημα στο Γουδί και η κυβέρνηση Βενιζέλου → “Ένα δύσκολο αίνιγμα για την 

κυβέρνηση Βενιζέλου” 

3. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι → “Συγκρούσεις στα Βαλκάνια” 

4. Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο → “Αντιμαχόμενες πλευρές” 

5. Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή → “Ερευνητές της Ιστορίας” 

6. Ο Μεσοπόλεμος → “Πόσες λέξεις για τον Μεσοπόλεμο μπορείτε να βρείτε;” 

7. Το Αλβανικό Έπος → “Κρυμμένα μυστικά” 

8. Η γερμανική επίθεση και ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος → “Κατάληψη οχυρών” 

9. Μια δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία (1941 - 1949) → “Επικίνδυνες 

αποστολές” 

10. Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ελλάδας (1950 - 1974) → “Το πέρασμα” 

11. Το Κυπριακό ζήτημα → “Ελικόπτερο” 

12. Η Ελλάδα και η ευρωπαϊκή της πορεία → “Τρελή αλυσίδα λέξεων” 

13. Ας δούμε τι μάθαμε → “Πες το αλλιώς!” 

 

Σύμφωνα με το ΑΠΣ της Ιστορίας, οι στόχοι της ενότητας είναι οι εξής, οι μαθητές να είναι 

σε θέση να: 

 

➢ Να γνωρίσουν τα σηµαντικότερα πολεµικά και διπλωµατικά γεγονότα των 

Βαλκανικών πολέµων. 

➢ Να εκτιµήσουν τα αποτελέσµατα των βαλκανικών πολέµων και τους παράγοντες που 

συνετέλεσαν σ΄ αυτά. 

➢ Να γνωρίσουν σηµαντικά γεγονότα του Α΄ Παγκόσµιου πολέµου, ιδιαίτερα εκείνα 

που σχετίζονται µε τις εξελίξεις στην Ελλάδα. 

➢ Να κατανοήσουν τα αίτια του πολέµου, καθώς και τους λόγους που οδήγησαν στον 

εθνικό διχασµό. 

➢ Να εκτιµήσουν τη στάση των πρωταγωνιστών του διχασµού και τα αποτελέσµατα 

της έκβασης του πολέµου για την Ελλάδα. 

➢ Να εκτιµήσουν τη συµβολή του Ελληνισµού των περιοχών της Θράκης και της Μ. 

Ασίας στην ανάπτυξη του ελληνικού κράτους. 

➢ Να γνωρίσουν τα κυριότερα γεγονότα του Μικρασιατικού πολέµου. 

➢ Να κατανοήσουν ιστορικές έννοιες σχετικές µε την ενότητα, όπως: συνθήκη, 

σύµµαχοι, εθνική συµφορά, να κάνουν συσχετισµούς και να οδηγούνται σε 

γενικεύσεις. 

➢ Να κατανοήσουν τους λόγους που οδήγησαν στη Μικρασιατική καταστροφή. 

➢ Να γνωρίσουν σηµαντικές αλλαγές που σηµειώθηκαν στον έξω κόσµο και στη χώρα 
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µας στη διάρκεια του Μεσοπολέµου. 

➢ Να επισηµάνουν τα προβλήµατα που είχε να αντιµετωπίσει η χώρα µας στη διάρκεια 

του µεσοπολέµου. 

➢ Να γνωρίσουν σηµαντικά γεγονότα του Β΄ Παγκόσµιου πολέµου. 

➢ Να κατανοήσουν τα αίτια, τις αφορµές και τις συµµαχίες του Β΄ παγκόσµιου 

πολέµου. 

➢ Να εκτιµήσουν τους παράγοντες που συνετέλεσαν στη νίκη των συµµάχων.  

➢ Να γνωρίσουν σηµαντικά γεγονότα από τη συµµετοχή της Ελλάδας στο Β΄ 

➢ παγκόσµιο πόλεµο. 

➢ Να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα βρέθηκε στο πλευρό των 

συµµάχων. 

➢ Να διακρίνουν τις αρετές που έδειξαν οι Έλληνες στον πόλεµο αυτό και τη συµβολή 

τους στην έκβασή του. 

➢ Να γνωρίσουν χαρακτηριστικά γεγονότα του εµφύλιου πολέµου. 

➢ Να κατανοήσουν το ρόλο που έπαιξε η ξένη επέµβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της 

Ελλάδας. 

➢ Να εκτιµήσουν τις συνέπειες του εµφύλιου πολέµου και να τις συσχετίσουν µε τις 

συνέπειες ανάλογων πολέµων σε παλαιότερες εποχές. 

➢ Να γνωρίσουν τις οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις που σηµειώθηκαν 

στην Ελλάδα µετά τον εµφύλιο. 

➢ Να γνωρίσουν σηµαντικά γεγονότα που οδήγησαν στην ανατροπή της δηµοκρατίας, 

καθώς και γεγονότα που οδήγησαν στην αποκατάστασή της. 

➢ Να κατανοήσουν τα προβλήµατα που δηµιούργησε στη χώρα το στρατιωτικό 

καθεστώς. 

➢ Να εκτιµήσουν το ρόλο της αντίστασης του ελληνικού λαού στην πτώση της 

δικτατορίας. 

➢ Να γνωρίσουν συνοπτικά τα γεγονότα που σχετίζονται µε την ανακήρυξη της 

Κύπρου σε ανεξάρτητο κράτους. 

➢ Να εκτιµήσουν τους αγώνες και τις θυσίες των Ελληνοκυπρίων για την ελευθερία 

τους. 

➢ Να γνωρίσουν τους κυριότερους σταθµούς της πορείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

➢ Να εκτιµήσουν τη σηµασία της οµαλής πολιτικής ζωής, της ελευθερίας και της 

κοινωνικής συνεργασίας στην πρόοδο της χώρας. 
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Κεφάλαιο 1: Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα 

“Ιστορικά μπερδέματα” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Τα γεγονότα από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο 

του 1897 μέχρι τον Μακεδονικό Αγώνα. 

Ψυχοκινητικοί: Λεπτή κινητικότητα, Ταχύτητα.  

Κοινωνικοί: Συνεργασία.  

 

 

 

Υλικά: Φύλλα εργασίας. 

 

 

Χώρος: Αίθουσα 

Διάταξη: Ατομικό/Ομαδικό 

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Οι μαθητές είτε ατομικά είτε σε ομάδες παίρνουν ένα 

φύλλο εργασίας, που από την μια πλευρά έχει κάποιες 

ημερομηνίες κι από την άλλη τα ονόματα σημαντικών 

ελλήνων της εποχής ή κάποια σημαντικά γεγονότα. 

2. Οι μαθητές θα πρέπει να αντιστοιχήσουν τις ημερομηνίες 

με τα ονόματα των σημαντικών προσωπικοτήτων και τα 

γεγονότα. 

3. Κάθε σωστή αντιστοίχιση παίρνει έναν πόντο κι ο 

μαθητής ή η ομάδα που θα τελειώσει πρώτος/η θα πάρει 

επιπλέον δύο πόντους. 

4. Νικητής/ες θα είναι αυτός/οί που θα πάρει/ουν τους 

περισσότερους πόντους. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ενδεικτικό Υλικό 
 

1. Ήττα στον πόλεμο με την Τουρκία                  α) Μακεδονικός Αγώνας 

2. Ένοπλη σύγκρουση Ελλήνων και Βουλγάρων β) 1897 

3. Ένοπλη εξέγερση στο Θέρισο της Κρήτης       γ) 1908  

4. Συνέδριο του Βερολίνου                                   δ) 13 Οκτωβρίου 1904 

5. Θάνατος του Παύλου Μελά                              ε) 1878  

6. Επανάσταση Νεοτούρκων                                ζ) Μάρτιος 1905 

 

(Απαντήσεις: 1 → β , 2 → α, 3 → ζ, 4 → ε, 5 → δ, 6 → γ)  
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Ενδεικτικός πρόλογος 

 

Στην διάρκεια του 20ου αιώνα η Ελλάδα απέκτησε τα σημερινά σύνορά 

της. Αυτό ήταν κυρίως το αποτέλεσμα συνεχόμενων πολέμων, τόσο 

τοπικών όσο και παγκόσμιων. Παράλληλα, την ίδια περίοδο η Ελλάδα 

αναπτύχθηκε οικονομικά και κοινωνικά. Τέλος, η ένταξη της στην 

ενωμένη Ευρώπη, στα τέλη του ίδιου αιώνα, αποτελεί το ξεκίνημα νέων 

προκλήσεων. 
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Κεφάλαιο 2: Το κίνημα στο Γουδί και η κυβέρνηση Βενιζέλου 

“Ένα δύσκολο αίνιγμα για την κυβέρνηση Βενιζέλου” (Παιχνίδι σε ηλεκτρονική μορφή) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Το κίνημα στο Γουδί και η κυβέρνηση 

Βενιζέλου. 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Ικανότητα αντίδρασης.  

Κοινωνικοί: Ομαδικότητα, Συνεργασία, Εντιμότητα.  

 

 

 

Υλικά: Η/Υ, Προτζέκτορας, Κουδουνάκι. 

 

 

Χώρος: Αίθουσα 

Διάταξη: 2 ομάδες 

Διάρκεια: 15΄- 20΄ 
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Διαδικασία: 

1. Αρχικά, τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι ομάδες 

παίζουν ταυτόχρονα. 

2. Στην συνέχεια, προβάλλονται στον πίνακα διάφορες 

δραστηριότητες (1η δραστηριότητα: Αντιστοίχιση, 2η 

δραστηριότητα: Να βάλετε τα ιστορικά γεγονότα στην 

σωστή χρονολογική σειρά και 3η δραστηριότητα: Να 

επιλέξετε την σωστή απάντηση). 

3. Όποια ομάδα καταφέρει να βρει πρώτη την σωστή 

απάντηση, θα πρέπει να πατήσει το κουδουνάκι. 

4. Κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχεί σε έναν βαθμό. 

5. Νικήτρια θα είναι η ομάδα με τους περισσότερους 

βαθμούς. 
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Κεφάλαιο 3: Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι 

“Συγκρούσεις στα Βαλκάνια” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι. 

Ψυχοκινητικοί: Ακουστική αντίληψη, Οπτική αντίληψη, 

Ικανότητα αντίδρασης, Ταχύτητα.  

Κοινωνικοί: Ομαδικότητα, Συνεργασία, Εντιμότητα.  

 

 

 

Υλικά: Χαρτοταινία, Χρονόμετρο. 

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: 2 ομάδες 

Διάρκεια: 10΄- 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Αρχικά, με μια χαρτοταινία οριοθετείται ο χώρος δράσης. Τα παιδιά χωρίζονται σε 

δύο ομάδες. Η μία ομάδα είναι οι σύμμαχοι βαλκανικοί λαοί κατα τον Α΄ Βαλκανικό 

Πόλεμο (Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο) και η άλλη ομάδα είναι οι 

στρατιώτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

2. Στην συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός δίνει σε κάθε παιδί- στρατιώτη και έναν αριθμό. 

3. Έπειτα, τα παιδιά αραιώνουν και τεντώνουν τα χέρια τους σε έκταση, ώστε να 

απέχουν ίση απόσταση ο ένας από τον άλλο. Ο/η εκπαιδευτικός φωνάζει δυο 

αριθμούς. Τα παιδιά θα πρέπει να βγουν από την σειρές τους. Μόλις βγουν ο/η 

εκπαιδευτικός θα ανακοινώσει ποιο παιδί θα πρέπει να κυνηγήσει. 

4. Τα δύο παιδιά που επιλέχθηκαν τυχαία από τον/την εκπαιδευτικό απομακρύνονται 

μεταξύ τους. Με το σύνθημα του/της εκπαιδευτικού το πρώτο παιδί αρχίζει να 

κυνηγάει το άλλο παιδί. Οι παίκτες επιτρέπεται να κινηθούν ανάμεσα στις γραμμές 

που σχηματίζονται από τους συμμαθητές τους, οι οποίοι παραμένουν με τα χέρια στην 

έκταση. 

5. Στην περίπτωση που ο πρώτος παίκτης στην προσπάθεια του να πιάσει τον δεύτερο 

παίκτη τον πλησιάσει επικίνδυνα, τότε ο δεύτερος παίκτης έχει την δυνατότητα να 

δώσει εντολή μόνο στα άτομα της ομάδας του να γυρίσουν δεξιά ή αριστερά έτσι 

ώστε να μπορέσει να ξεφύγει. 

6. Εάν ο παίκτης πιαστεί η ομάδα που τον έχει πιάσει κερδίζει δέκα βαθμούς. 

7. Κάθε παιδί- κυνηγός έχει καθορισμένο χρονικό διάστημα να πιάσει τον αντίπαλο 

του. Το χρονικό διάστημα είναι τρία λεπτά. 

8. Εάν δεν καταφέρει να πιάσει τον αντίπαλο του μέσα σε αυτά τα τρία λεπτά, κερδίζει 

η αντίπαλη ομάδα. 
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Κεφάλαιο 4: Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο 

“Αντιμαχόμενες πλευρές” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Τα γεγονότα στην Ελλάδα, κατά τον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Ψυχοκινητικοί: Ακουστική αντίληψη, Ικανότητα 

αντίδρασης, Αλτικότητα.  

Κοινωνικοί: Εντιμότητα.  

 

 

 

Υλικά: Κιμωλία.  

 

 

Χώρος: Αίθουσα/Αυλή 

Διάταξη: Ατομικό 

Διάρκεια: 10΄- 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Μέσα στην αίθουσα ή στην αυλή χαράσσουμε μία 

γραμμή και όλα τα παιδιά 

στέκονται το ένα δίπλα στο άλλο, πάνω σ’ αυτή. 

2. Η γραμμή αυτή συμβολίζει τον ‘Εθνικό Διχασμό’, η μία 

πλευρά είναι η πλευρά του Ελευθέριου Βενιζέλου και η 

άλλη πλευρά του βασιλιά Κωνσταντίνου. 

3. Κάθε φορά που φωνάζουμε κάποια πρόταση σχετική με 

τον Ελευθέριο Βενιζέλο ή τον βασιλιά Κωνσταντίνο, όλα 

τα παιδιά με ένα αλματάκι θα πρέπει να περάσουν στη 

αντίστοιχη πλευρά. 

4. Ο ρυθμός του παιχνιδιού γίνεται γρήγορος 

προσπαθώντας να μπερδέψουμε 

τα παιδιά. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Ενδεικτικές προτάσεις 
 

 Υποστήριζε την συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο στο 

πλευρό της Αντάντ (Ελευθέριος Βενιζέλος) 

 Θεωρούσε ότι η Ελλάδα έπρεπε να κρατήσει 

ουδετερότητα (Βασιλιάς Κωνσταντίνος) 

 Κυβέρνηση των Φιλελευθέρων (Ελευθέριος Βενιζέλος) 

 Εκθρονίστηκε και εγκατέλειψε την χώρα (Βασιλιάς 

Κωνσταντίνος) 

 “Επιτροπή Εθνικής Άμυνας” (Ελευθέριος Βενιζέλος) 
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Κεφάλαιο 5: Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή 

“Ερευνητές της Ιστορίας” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η 

Καταστροφή. 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Ικανότητα αντίδρασης. 

Κοινωνικοί: Συνεργασία, Ομαδικότητα, Εντιμότητα.  

 

 

 

Υλικά: Χαρτόνια, Καρέκλες, Χαρτί, 

Μολύβι.  

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: 4 ομάδες 

Διάρκεια: 15΄- 20΄ 



135 

 
 

 

 

 

 

Διαδικασία: 

1. Αρχικά, τοποθετούνται μέσα στο γυμναστήριο καρέκλες. 

Τέσσερις καρέκλες αντιστοιχούν σε κάθε ομάδα. Στην 

πλάτη κάθε καρέκλας τοποθετούνται κάποια χαρτόνια, που 

αναδεικνύουν το είδος της καρέκλας. Η μία είναι η καρέκλα 

«Ποιός;», η άλλη είναι η καρέκλα «Πού;», η άλλη είναι η 

καρέκλα «Πότε;» και η άλλη καρέκλα «Γιατί;». Πάνω σε 

κάθε καρέκλα τοποθετείται ένα χαρτί και ένα μολύβι. 

2. Στην συνέχεια, τα παιδιά χωρίζονται σε 4 ομάδες. Τα 

μέλη κάθε ομάδας σχηματίζουν μια σειρά. 

3. Έπειτα, ο/η εκπαιδευτικός θέτει μια ερώτηση. Ανάλογα 

με το είδος της απάντησης, ένα παιδί από κάθε ομάδα θα 

πρέπει να κινηθεί προς την αντίστοιχη καρέκλα, ώστε να 

γράψει την σωστή απάντηση. 

4. Κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχεί σε 3 βαθμούς. Οι 

λανθασμένες απαντήσεις δεν μετριούνται. 

5. Στόχος του παιχνιδιού είναι η καταγραφή των 

περισσοτέρων σωστών απαντήσεων. 

6. Νικήτρια θα είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο άθροισμα. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 
 

 Ποιός αξιωματικός ηγήθηκε των Τούρκων στην 

καταστροφή της Σμύρνης; (Μουσταφά Κεμάλ) 

 Πού οχυρώθηκε ο ελληνικός στρατός τον Αύγουστο του 

1921; (Στην αμυντική γραμμή Εσκί Σεχίρ - Κιουτάχεια - 

Αφιόν Καραχισάρ) 

 Πότε έγινε η Μικρασιατική Καταστροφή; (Αύγουστος 

1922) 

 Γιατί προκλήθηκε η δυσαρέσκεια των Μεγάλων 

Δυνάμεων στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920; 

(Επανήλθε στο θρόνο ο βασιλιάς Κωνσταντίνος) 
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Κεφάλαιο 6: Ο Μεσοπόλεμος 

“Πόσες λέξεις για τον Μεσοπόλεμο μπορείτε να βρείτε;” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Ο Μεσοπόλεμος. 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Ταχύτητα, Λεπτή 

κινητικότητα. 

Κοινωνικοί: Συνεργασία, Ομαδικότητα. 

 

 

 

Υλικά: Χαρτί και Μολύβι.  

 

 

Χώρος: Αίθουσα  

Διάταξη: 4 ομάδες 

Διάρκεια: 7΄ - 10΄ 
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Διαδικασία: 

1. Αρχικά, τα παιδιά χωρίζονται σε 4 ομάδες. Σε κάθε 

ομάδα δίνεται ένα χαρτί με τα γράμματα της αλφαβήτας. 

2. Στόχος του παιχνιδιού είναι οι ομάδες μέσα σε ένα 

χρονικό διάστημα 5 - 10 λεπτών να σχηματίσουν όσες 

περισσότερες λέξεις μπορούν σχετικά με τον Μεσοπόλεμο. 

3. Νικήτρια θα είναι η ομάδα με τις περισσότερες λέξεις. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ενδεικτικές λέξεις 

 

Λωζάννη            Πρόσφυγες 

Καταυλισμός     Οικισμοί 

Πραξικόπημα     Δικτατορία 

Συνθήκη             Πολιτική 

Οικονομία          Μεταξάς 
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Κεφάλαιο 7: Το Αλβανικό Έπος 

“Κρυμμένα μυστικά” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Το Αλβανικό Έπος. 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Ταχύτητα. 

Κοινωνικοί: Εντιμότητα, Ομαδικότητα, Τήρηση σειράς. 

 

 

 

Υλικά: Χαρτί περιτυλίγματος, Χάρτινο 

κουτί, Χαρτί με ερωτήσεις. 

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: Ατομικό 

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Αρχικά, ο/η εκπαιδευτικός τυλίγει ένα κουτάκι με πολλά 

χαρτιά περιτυλίγματος. 

2. Σε κάθε χαρτί περιτυλίγματος υπάρχει κολλημένο ένα 

άλλο χαρτάκι. Το χαρτάκι άλλοτε έχει ερωτήσεις και 

άλλοτε δοκιμασίες. 

3. Στην συνέχεια, τα παιδιά κάθονται σε έναν κύκλο. 

4. Με το σύνθημα του/της εκπαιδευτικού τα παιδιά δίνουν 

το ένα στο άλλο το κουτάκι. 

5. Όταν ο/η εκπαιδευτικός σφυρίξει το παιδί, που έχει 

εκείνη την στιγμή το κουτί ξετυλίγει το περιτύλιγμα και 

προσπαθεί να απαντήσει στην ερώτηση που του έτυχε ή 

στην δοκιμασία. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 
 

 Ποιός ανέλαβε την εξουσία στη Γερμανία το 1933; (Ο 

αρχηγός του ναζιστικού κόμματος Αδόλφος Χίτλερ) 

 Από το 1922 στην Ιταλία είχε επικρατήσει ο ιδρυτής του 

φασιστικού κόμματος …………… …………… (Μπενίτο 

Μουσολίνι) 

 Πώς λεγόταν το ελληνικό καταδρομικό που τορπίλισαν οι 

Ιταλοί τον Δεκαπενταύγουστο του 1940, στο λιμάνι της 

Τήνου; (“Έλλη”) 

 Ποιό γεγονός σήμανε την αρχή του πολέμου (Β΄ 

Παγκόσμιος) για την Ελλάδα; (Το ΟΧΙ του Μεταξά). 

 Ποιές δυσκολίες αντιμετώπισε ο ελληνικός στρατός στο 

μέτωπο στην Αλβανία; (Ορεινό έδαφος, Βαρύτατος 

χειμώνας) 
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Ενδεικτικές δοκιμασίες 

 Πες τρεις λέξεις που να τελειώνουν σε -μα. 

 Πες πέντε ονόματα που να ξεκινάνε από Σ. 

 Πες την αλφαβήτα. 

 Πες τους δώδεκα μήνες. 

 Πες τέσσερα ζώα που το όνομα τους να ξεκινάει από Κ 

 Πες δύο μεταφορικά μέσα της ξηράς. 
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Κεφάλαιο 8: Η γερμανική επίθεση και ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος 

“Κατάληψη Οχυρών” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Η γερμανική επίθεση και ο Β΄ Παγκόσμιος 

Πόλεμος. 

Ψυχοκινητικοί: Ικανότητα αντίδρασης, Λεπτή 

κινητικότητα, Ταχύτητα. 

Κοινωνικοί: Συνεργασία, Ομαδικότητα.  

 

 

 

Υλικά: Κιμωλία, Σχοινί, Μπάλα. 

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: Ομαδικό 

Διάρκεια: 20΄- 30΄ 
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Διαδικασία: 

1. Ο χώρος χωρίζεται σε έξι μέρη των 5 μέτρων. Κάθε 

ομάδα έχει στην κατοχή της τρία μέρη. 

2. Στο μέσο μεταξύ αυτών των μερών τοποθετείται ένα 

σχοινί που δηλώνει τα σύνορα 

3. Ο εκπαιδευτικός κρατάει το ένα άκρο του σχοινιού και 

ένας μαθητής το άλλο. 

4. Ο μαθητής που έχει στην κατοχή του την μπάλα, την πετά 

ψηλά ώστε να πέσει μέσα στο χώρο της αντίπαλης ομάδας. 

5. Εάν οι αντίπαλοι δεν μπορέσουν να πιάσουν την μπάλα 

στον αέρα και αυτή αγγίξει το έδαφος, τότε η ομάδα τους 

χάνει από έδαφος της 5 μέτρα. 

6. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να καταφέρουν οι ομάδες να 

κερδίσουν τα τρία μέρη των αντιπάλων και να καταλάβουν 

το οχυρό.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Παραλλαγή παιχνιδιού 

 

 Οριοθετούμε την περιοχή και με πλάγιες γραμμές και κάθε βολή έξω από αυτή 

ή κάθε μετακίνηση του μαθητή έξω από αυτή, ισοδυναμεί με απώλεια εδάφους. 

 Βάζουμε στο παιχνίδι και δεύτερη μπάλα, η οποία μπορεί και αυτή να επιφέρει 

κερδισμένο έδαφος.  
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Κεφάλαιο 9: Μια δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία (1941 - 1949)  

“Επικίνδυνες αποστολές” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Τα γεγονότα στην Ελλάδα το διάστημα 1941 - 

1949. 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Λεπτή κινητικότητα, 

Ισορροπία. 

Κοινωνικοί: Συνεργασία, Ομαδικότητα.  

 

 

 

Υλικά: Μπάλες/Βιβλία/Μαξιλαράκια.  

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: 2 ομάδες/Ζευγάρια 

Διάρκεια: 15΄- 20΄ 
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Διαδικασία: 

1. Χωρίζουμε τους μαθητές σε δύο ομάδες πυροτεχνουργών. 

2. Οι παίκτες κάθε ομάδας χωρίζονται σε ζευγάρια και προσπαθούν να μεταφέρουν ένα 

αντικείμενο (βόμβα) όσο το δυνατόν πιο μακριά από την ομάδα τους, χωρίς να τους 

πέσει. 

3. Στο τέλος της διαδρομής που έχουμε ορίσει, οι μαθητές θα πρέπει να απαντήσουν 

σωστά στην ερώτηση που έχουμε κολλήσει πάνω στο αντικείμενο (βόμβα), ώστε να την 

απενεργοποιήσουν. 

4. Αν η ομάδα των δύο ατόμων χάσει τον έλεγχο και η βόμβα πέσει κάτω, τότε το 

παιχνίδι γι’ αυτούς έχει τελειώσει και περιμένουν μήπως οι αντίπαλοι τους αποτύχουν 

και αυτοί, ολοκληρώνοντας μικρότερη διαδρομή. 

5. Η ομάδα που θα καλύψει μεγαλύτερη απόσταση και απομακρύνει περισσότερο το 

επικίνδυνο υλικό, κερδίζει έναν πόντο. 

6. Η ομάδα που θα απαντήσει σωστά στην ερώτηση που βρίσκεται πάνω στο αντικείμενο 

(βόμβα) κερδίζει άλλους τρεις πόντους. 

7. Νικήτρια είναι οι ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 

 

 Πώς λεγόταν οι φοιτητές που κατέβασαν την γερμανική 

σημαία από την Ακρόπολη στις 30 Μαΐου του 1941; 

(Μανώλης Γλέζος και Απόστολος Σάντας) 

 Αναφέρετε μερικές αντιστασιακές οργανώσεις που 

δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα (Ε.Α.Μ, Ε.Λ.Α.Σ, ...) 

 Πότε ανατινάχτηκε η γέφυρα του Γοργοποτάμου; (25 

Νοεμβρίου 1942) 

 Ονομάστε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, που υπέφεραν 

από τα αντίποινα των κατακτητών; (Καλάβρυτα, Δίστομο, 

Μεσόβουνο, ...) 

 Πότε ξέσπασε ο εμφύλιος στην Ελλάδα και πόσο 

διήρκησε; (1946, Τρία χρόνια) 
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Κεφάλαιο 10: Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ελλάδας (1950 - 1974) 

“Το πέρασμα” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Τα γεγονότα στην Ελλάδα το διάστημα 1950 - 

1974. 

Ψυχοκινητικοί: Συντονισμός, Συγχρονισμός, Ταχύτητα. 

Κοινωνικοί: Συνεργασία, Ομαδικότητα.  

 

 

 

Υλικά: Μπαλάκια.  

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: 2 ομάδες/Ατομικό 

Διάρκεια: 10΄- 15΄ 
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Διαδικασία: 

1. Χωρίζουμε τους μαθητές σε δύο ομάδες στρατιωτών που 

βρίσκονται αντιμέτωποι σε απόσταση περίπου 15 μέτρα 

μεταξύ τους. 

2. Κάθε μαθητής της μιας ομάδας κρατάει από μια μικρή 

πλαστική μπάλα και είναι έτοιμος για το πέταγμα της 

μπάλας (από όρθια θέση). 

3. Ο/Η εκπαιδευτικός προσπαθεί να περάσει τρέχοντας στο 

“διάδρομο” μεταξύ των στρατιωτών και να φτάσει στην 

απέναντι πλευρά. 

4. Ο μαθητής που θα πετύχει τον/την εκπαιδευτικό στα 

πόδια με την μπάλα, παίρνει την θέση του. 

5. Οι μαθητές που καταφέρνουν και κάνουν τη διαδρομή 

χωρίς να χτυπηθούν, κερδίζουν έναν πόντο. 

6. Στο τέλος της διαδρομής ο εκπαιδευτικός κάνει μια 

ερώτηση σχετική με το κεφάλαιο που διδάχθηκαν, αν ο 

μαθητής απαντήσει σωστά παίρνει άλλον έναν πόντο. 

7. Νικητής είναι αυτός που θα συγκεντρώσει τους 

περισσότερους πόντους. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 
 

 Πώς λέγεται η οργάνωση που εντάχθηκε η Ελλάδα, για να 

εξασφαλίσει την εδαφική της ακεραιότητα και να 

προσεγγίσει την Δύση; (ΝΑΤΟ) 

 Πότε έγιναν τα Σεπτεμβριανά; (Σεπτέμβριος 1955) 

 Πότε απέκτησαν δικαίωμα ψήφου οι γυναίκες; (1956) 

 Ποιός επέβαλε την δικτατορία του 1967; (Γεώργιος 

Παπαδόπουλος) 

 Ποιοί εξεγέρθηκαν πρώτοι εναντίων του αυταρχικού 

καθεστώτος του Παπαδόπουλου; (Οι φοιτητές) 
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Κεφάλαιο 11: Το Κυπριακό ζήτημα 

“Ελικόπτερο” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Το Κυπριακό ζήτημα. 

Ψυχοκινητικοί: Ισορροπία, Ικανότητα αντίδρασης, 

Αλτικότητα.  

Κοινωνικοί: Εντιμότητα, Τήρηση σειράς.  

 

 

 

Υλικά: Σχοινί.  

 

 

Χώρος: Γυμναστήριο 

Διάταξη: Ατομικό 

Διάρκεια: 10΄ 
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Διαδικασία: 

1. Αρχικά, τα παιδιά σχηματίζουν ένα μεγάλο κύκλο. 

2. Στην συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός επιλέγει ένα παιδί 

για να είναι ο πιλότος. Το παιδί μπαίνει στην μέση του 

κύκλου και κρατάει ένα σχοινί. 

3. Με το σύνθημα του/της εκπαιδευτικού το παιδί 

γυρίζει κυκλικά το σχοινί. 

4. Στόχος του παιχνιδιού είναι τα παιδιά να πηδήξουν 

πάνω από το σχοινί (έλικα του ελικοπτέρου) για να μην 

«καούν». 

5. Όταν κάποιο παιδί «καεί» ο/η εκπαιδευτικός, του/της 

κάνει μια ερώτηση. 

6. Εάν το παιδί γνωρίζει την απάντηση παραμένει στην 

θέση του. 

7. Εάν το παιδί δεν γνωρίζει την απάντηση, αλλάζει θέση 

με το παιδί που βρίσκεται μέσα στον κύκλο και γίνεται 

αυτός πιλότος του ελικοπτέρου. 

8. Το παιχνίδι συνεχίζεται. 
 

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές 

να: 
 

 Να πηδούν με το ένα πόδι 

 Να πηδούν με τα δύο πόδια 

 Να πετάει πιο ψηλά το ελικόπτερο 

 Να ανεβοκατεβαίνει το ελικόπτερο 

 Να αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής κ.λπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 

 

 Πότε οργανώθηκε η Εθνική Οργάνωση Κυπρίων 

Αγωνιστών (Ε.Ο.Κ.Α); (1955) 

 Με ποιές συμφωνίες η Κύπρος κέρδισε την ανεξαρτησία 

της; (Ζυρίχης και Λονδίνου) 

 Ποιός ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας; (Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος) 

 Πότε εισέβαλαν οι Τούρκοι στην Κύπρο; (1974) 

 Πότε εντάχθηκε επίσημα στην στην Ευρωπαϊκή Ένωση η 

Δημοκρατία της Κύπρου; (1η Μαΐου 2004)  
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Κεφάλαιο 12: Η Ελλάδα και η ευρωπαϊκή της πορεία 

“Τρελή αλυσίδα λέξεων” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Η ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας 

Ψυχοκινητικοί: Ακουστική αντίληψη, Ικανότητα 

αντίδρασης. 

Κοινωνικοί: Εντιμότητα, Τήρηση σειράς. 

 

 

 

Υλικά: - 

 

 

Χώρος: Αίθουσα/Γυμναστήριο  

Διάταξη: Ατομικό 

Διάρκεια: 10΄ - 15΄ 
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Διαδικασία: 

Το χαλασμένο ή σπασμένο τηλέφωνο παίζουμε λίγο 

διαφορετικά. 

1. Τα παιδιά κάθονται κυκλικά και κάθε παιδί λέει 

στο αυτί του διπλανού του 

μια λέξη σχετική με το κεφάλαιο “Η Ελλάδα και η 

ευρωπαϊκή της πορεία” , π.χ., «Ευρώπη». 

2. Το δεύτερο παιδί ψιθυρίζει στο τρίτο μια λέξη που 

έχει σχέση με την πρώτη, 

π.χ., «Ευρώ», κοκ. 

3. Το τελευταίο παιδί ανακοινώνει δυνατά τη λέξη 

του, που συνήθως είναι 

εντελώς άσχετη από την πρώτη λέξη. 

4 Είναι ενδιαφέρον, μετά απ’ αυτό, να πουν όλοι 

κατά σειρά τη λέξη τους, ώστε να φανεί η πορεία που 

ακολούθησαν οι λέξεις και πως τροποποιήθηκαν από 

παιδί σε παιδί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικές λέξεις 

 

Ευρώπη             Ευρώ 

Δημοκρατία      Βραβείο Νόμπελ 

Σεφέρης            Ελύτης 

Οικονομία         Ευημερία 

Ισότητα             Σεβασμός 
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Ας δούμε τι μάθαμε 

“Πες το αλλιώς!” 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Στόχοι: 

Γνωστικοί: Επανάληψη των κεφαλαίων 1-12. 

Ψυχοκινητικοί: Οπτική αντίληψη, Ακουστική αντίληψη, 

Λεπτή κινητικότητα. 

Κοινωνικοί: Ομαδικότητα, Συνεργασία. 

 

 

 

Υλικά: Κάρτες. 

 

 

Χώρος: Αίθουσα/Γυμναστήριο  

Διάταξη: Ομαδικό 

Διάρκεια: 20΄ - 25΄ 
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Διαδικασία: 

1.Σ’ αυτό το παιχνίδι, μπορούμε να προτείνουμε στα παιδιά να 

κατασκευάσουν μόνοι τους τις σχετικές κάρτες για την 

αντίπαλη ομάδα. 

2. Δίνουμε τις σχετικές λέξεις σε κάθε κάρτα και δίνουμε 

χρόνο ώστε να τις ετοιμάσουν. Μπορεί βέβαια, οι κάρτες να 

είναι έτοιμες ή να τις κατασκευάσουμε εμείς. 

3. Εξηγούμε, ότι κάθε κάρτα θα πρέπει να αναγράφει μια λέξη 

και από κάτω να 

γράψουμε 3-4 σχετικές λέξεις σχετικές με αυτήν (ως 

παράδειγμα μια κάρτα από τη θεματολογία "Ευρωπαϊκή 

Ένωση", θα περιελάμβανε τις λέξεις: Ευρώπη, Ευρώ, 

Οικονομία, Συνεργασία κ.λπ.). 

4. Μετά, ανακατεύουμε τις κάρτες και το παιχνίδι αρχίζει. 

5. Στόχος κάθε ομάδας είναι να περιγράψει στους συμπαίκτες 

της τη λέξη της κάρτας χωρίς να χρησιμοποιήσει τις υπόλοιπες 

λέξεις της κάρτας. 

6. Ορίζουμε κάθε φορά έναν «διαιτητή», που παρακολουθεί 

εάν αυτός που περιγράφει, πει κάποια από τις 

«απαγορευμένες» λέξεις της κάρτας ή κάποιο παράγωγό τους. 

7. Ο χρόνος που έχει κάθε ομάδα στη διάθεσή της είναι 

συγκεκριμένος και μετά συνεχίζει η άλλη ομάδα. 

8. Προσοχή! Απαγορεύονται οι κινήσεις, τα παράγωγα των 

λέξεων και βέβαια… οι αγγλικές (και γενικότερα σε άλλες 

γλώσσες) λέξεις. 
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Ενδεικτική Ανακεφαλαίωση 

 

 Κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα έγιναν δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι 

και πολλοί άλλοι μεγάλοι αλλά τοπικοί. Η Ελλάδα συμμετείχε στους 

περισσότερους από αυτούς τους πολέμους. 

 Ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της στους πολέμους, η Ελλάδα 

ενσωμάτωσε πολλές περιοχές, επεκτείνοντας τα όρια της και 

αυξάνοντας τον πληθυσμό της. 

 Η Μικρασιατική Καταστροφή, το 1922, προκάλεσε μεγάλες αλλαγές 

στο εσωτερικό του ελληνικού κράτους. Η αντιμετώπιση του 

προσφυγικού ζητήματος ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση για τους 

Έλληνες την περίοδο του Μεσοπολέμου. 

 Η Κατοχή της Ελλάδας την περίοδο 1941-1944 και ο Εμφύλιος 

Πόλεμος το 1946-1949 αποτελούν δύο ακόμη τραγικές δοκιμασίες για 

τον ελληνικό λαό. 

 Η εισβολή της Τουρκίας στο ανεξάρτητο κράτος της Κύπρου το 1974 

και η συνεχιζόμενη κατοχή μεγάλου τμήματος του νησιού αποτελούν 

παραβίαση του διεθνούς δικαίου. 

 Η πορεία προς την ένωση των κρατών-μελών της Ευρώπης σε 

Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιήθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. 
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Επιλογικός Σχολιασμός 

 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η παροχή κινήτρων μάθησης για όλους τους 

μαθητές μιας τάξης, ακόμη και εκείνων που δεν φαίνεται να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

για να συμμετέχουν στο μάθημα. Ειδικότερα, σκοπός ήταν τα παιδιά, να μάθουν και να 

κατανοήσουν ουσιαστικά την Ιστορία της Στ’ Δημοτικού, του νεότερου και σύγχρονου κόσμου 

μέσα από το παιχνίδι. Με τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες, επιδιώκεται η κινητοποίηση 

των μαθητών, η καλλιέργεια κινήτρων μάθησης και η ενεργητική συμμετοχή όλων των 

παιδιών στην μαθησιακή διαδικασία. Οι δραστηριότητες που προτείνονται μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη την διάρκεια του μαθήματος, είτε σαν εισαγωγή στην νέα γνώση, 

είτε σαν αξιολόγηση. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση ενός 

εναλλακτικού τρόπου προσέγγισης της διδασκαλίας, με πολλαπλά οφέλη, τόσο για τον 

εκπαιδευτικό και τους μαθητές, μέσα από την παροχή κινήτρων και ερεθισμάτων για μάθηση, 

όσο και για την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία γίνεται πιο ευχάριστη και 

αποτελεσματική. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την νεότερη Ιστορία μέσα από ένα 

ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. 

Η αξία που έχει η κίνηση στην παιδική ηλικία έχει αποτελέσει το αντικείμενο πολλών 

ερευνών. Η σωματική δραστηριότητα συμβάλλει στην υγιή σωματική ανάπτυξη των παιδιών 

και ταυτόχρονα τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας και διασκεδάζοντας. Όμως, τα τελευταία 

χρόνια, σύμφωνα με τον Epstein και συν. (1995, στο Γρίβα και Σέμογλου, 2013) τα παιδιά 

προτιμούν μία πιο καθιστική ζωή, από ότι παλαιότερα. Τα παιδιά παρακολουθούν πολλές ώρες 

τηλεόραση και επιπλέον, περνούν μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους μπροστά στην 

οθόνη ενός υπολογιστή, ενώ θα μπορούσαν να βγουν έξω και να παίξουν κάποιο κινητικό 

παιχνίδι με τους φίλους τους. Όλα αυτά είχαν ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της παιδικής 

παχυσαρκίας και γενικά την διαμόρφωση ενός “κακού” τρόπου ζωής. 

Βέβαια, έρευνες έχουν δείξει ότι πέρα από την μείωση των κινδύνων που έχουν σχέση 

με την παιδική παχυσαρκία, η φυσική δραστηριότητα είναι σημαντική και για πολλούς ακόμη 

λόγους. Μέσα από την κινητική άσκηση τα παιδιά διαμορφώνουν υγιή οστά, μύες και 

αρθρώσεις, μειώνουν το άγχος τους και τα συναισθήματα της κατάθλιψης και ταυτόχρονα 

ενισχύουν τις μαθησιακές τους ικανότητες. Σύμφωνα με την Τσαπακίδου (1997,στο Γρίβα και 

Σέμογλου, 2013) η κίνηση για τα παιδιά μικρής ηλικίας, είναι απαραίτητη όχι μόνο για την 

σωματική τους ανάπτυξη, αλλά και για την ολόπλευρη κοινωνική, συναισθηματική και 

γνωστική ανάπτυξη τους. Επιπλέον, επισημαίνει ότι μέσα από την κινητική δραστηριότητα τα 

παιδιά γνωρίζουν τον κόσμο, το σώμα και τις δυνατότητες τους και γενικότερα εκφράζονται 

και δημιουργούν. 

Στο ίδιο μήκος κύματος, οι Hopper, Grey και Maude (2000) και Zimmer (2007) 

αναφέρουν πως το παιχνίδι συμβάλλει στην ολική ανάπτυξη των παιδιών, σε τομείς της 

προσωπικότητας τους, στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της ικανότητας επίλυσης 

προβληματικών καταστάσεων. Επιπλέον, μέσα από την συμμετοχή σε ομαδικά παιχνίδια τα 

παιδιά ψυχαγωγούνται, νιώθουν χαρά και διαμορφώνουν θετική στάση και αυτοεκτίμηση 

(Γρίβα και Σέμογλου, 2013). 

Οι Jehue και Carlisle (2000) ισχυρίζονται πως “το 50% των ανθρώπων μαθαίνει 

καλύτερα μέσω της κίνησης” και πως η κίνηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παιδικής 
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καθημερινότητας. Επιπροσθέτως, η Carlsson-Paige (2008) επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον μάθησης, ώστε μέσα από το παιχνίδι να 

δημιουργηθούν κίνητρα για μάθηση στα παιδιά και ταυτόχρονα να καλλιεργηθούν σε αυτά 

όλες οι κοινωνικοσυναισθηματικές ικανότητες, που θα τους βοηθήσουν τόσο στο σχολείο όσο 

και στην μετέπειτα ζωή (Γρίβα και Σέμογλου, 2013). 

            Σύμφωνα με τα παραπάνω, τoν τελευταίο καιρό έχει διαπιστωθεί από τις έρευνες που 

έχουν γίνει, ότι μέσα από την αξιοποίηση του παιχνιδιού στην τάξη, μειώνονται οι δυσκολίες 

και δημιουργείται ευχάριστη παιδαγωγική ατμόσφαιρα. Τα παιχνίδια μπορούν να αποτελέσουν 

ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού, ώστε να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές 

στην μαθησιακή διαδικασία (Khan, 1991, στο Γρίβα και Σέμογλου, 2013). Σύμφωνα με τον 

Duong (2008 και Luong, 2009, στο Γρίβα και Σέμογλου, 2013) οι μαθητές μαθαίνουν 

ευκολότερα μέσα σε ένα χαλαρό και ευχάριστο περιβάλλον. Επιπλέον, δείχνουν μεγάλο 

ενδιαφέρον για το μάθημα και συμμετέχουν ενεργά σε αυτό. (Nguyen, 2010, στο Γρίβα και 

Σέμογλου, 2013). Το παιχνίδι αποτελεί ένα από τα κυριότερα εργαλεία της μαθησιακής 

διαδικασίας, το γεγονός αυτό είναι αποδεκτό από όλες τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. 

Οι Ludvigsen, Creegan & Mills, (2005, στο Γρίβα και Σέμογλου, 2013) ισχυρίστηκαν, ότι το 

παιχνίδι δίνει στα παιδιά την δυνατότητα να κάνουν λάθη και ταυτόχρονα να μαθαίνουν μέσα 

από τα λάθη τους. 

          Ακόμη, η Σιβροπούλου (1997, στο Γρίβα και Σέμογλου, 2013) προσθέτει, ότι το παιχνίδι 

αποτελεί βασικήή πηγή μάθησης για όλα τα στάδια της εξέλιξης του παιδιού. Πέρα από τη 

δυνατότητα που του δίνει να μάθει μέσα από τα λάθη του, ενισχύει τις μνημονικές του 

ικανότητες, αναπτύσσει την επικοινωνία και γενικότερα συμβάλει στην ολιστική ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του. 

          Οι Harvey και Bright (1985, στο Γρίβα και Σέμογλου, 2013) κάνουν μεγάλη αναφορά 

στα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι παιχνίδι περιλαμβάνει 

αρκετές προκλήσεις, έχει συγκεκριμένος κανόνες, στους οποίους θα πρέπει να υπακούν όλοι 

όσοι συμμετέχουν. Το παιχνίδι θα πρέπει να θεωρείται ως μια αυθαίρετη διαδικασία, που δεν 

έχει άμεση σχέση με την καθημερινή ζωή και οι καταστάσεις που βιώνονται σε αυτό θα πρέπει 

να θεωρούνται μικρής σημασίας. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Harvey και Bright το παιχνίδι 

έχει καθορισμένο αριθμό πιθανών απαντήσεων και σαφή χρονικά όρια. Τέλος, οι ερευνητές 

αποδίδουν μεγάλη σημασία στην χρησιμότητα του παιχνιδιού στην σχολική τάξη. Οι 

τελευταίοι επισημαίνουν, ότι το παιχνίδι είναι διασκεδαστικό και ενδιαφέρον για τους μαθητές, 

προκαλεί ευχαρίστηση και ικανοποίηση, διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες και στόχους 

και έχει συγκεκριμένο τέλος. 

         Στο δεύτερο μέρος αυτής της εργασίας παρουσιάστηκαν παιγνιώδεις δραστηριότητες και 

εκπαιδευτικό υλικό ενταγμένα διαθεματικά στο μάθημα της Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού 

(Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου κόσμου). Το παιχνίδι ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ευχάριστου περιβάλλοντος και ενισχύει τα 

κίνητρα για μάθηση. Πιο συγκεκριμένα, για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού έχουν 

σχεδιαστεί 50 παιχνίδια και δραστηριότητες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Όπου 

χρειαζόταν έχει σχεδιαστεί και δεύτερο παιχνίδι ή έχουν προταθεί κάποιες παραλλαγές του 

βασικού παιχνιδιού. Ακόμη, σε κάθε ενότητα αντιστοιχεί και ένα παιχνίδι ανακεφαλαίωσης. 

Ο συνολικός αριθμός των παιχνιδιών ανακεφαλαίωσης είναι πέντε. 
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         Οι δραστηριότητες που έχουν δημιουργηθεί παρουσιάζονται μέσα από τέσσερις ήρωες - 

χαρακτήρες ειδικά σχεδιασμένους για αυτές. Οι ήρωες είναι ο Σοφούλης, η Χαρά, ο Ευτύχης 

και ο Παιχνιδιάρης. Οι χαρακτήρες δίνουν πληροφορίες για τους στόχους της ενότητας 

(γνωστικούς, ψυχοκινητικούς κοινωνικούς), τη διάταξη των μαθητών, το χώρο διεξαγωγής και 

τη πιθανή χρονική διάρκεια κάθε δραστηριότητας. Τέλος, για κάθε ενότητα προσφέρεται και 

ενδεικτικό- προτεινόμενο υλικό. 

         Επομένως, το παιχνίδι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια του 

εκπαιδευτικού. Μέσα από αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί να κρατήσει ενεργό το ενδιαφέρον των 

μαθητών για περισσότερο χρόνο και να μετατρέψει ένα ανιαρό μάθημα σε ένα μάθημα γεμάτο 

προκλήσεις και ενδιαφέροντα. Βέβαια, για να συμβεί αυτό, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη του και να προσαρμόζει το παιχνίδι, ανάλογα με τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών (Leppanen & Piirainen-Marsh, 2009, στο Γρίβα και Σέμογλου, 

2013). Στα θετικά στοιχεία του παιχνιδιού, θα πρέπει να προσμετρηθεί, ότι μειώνει το άγχος 

και την ανασφάλεια των μικρών και κυρίως ντροπαλών, εσωστρεφών μαθητών, καλλιεργεί 

την αυτενέργεια και την δημιουργικότητα των μαθητών και συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση 

και στην ομαλή συνεργασία σε ομάδες (Γρίβα και Σέμογλου, 2013). 

           Συνοψίζοντας, ο Bolduc (1997), o Schilling και συν. (2006) επισημαίνουν και αυτοί με 

την σειρά τους, ότι οι κινητικές δραστηριότητες είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας για 

την ολιστική ανάπτυξη των παιδιών. Ο Schilling, επιπλέον, δίνει έμφαση και στην ενίσχυση 

της αυτοεκτίμησης των παιδιών, που επιτυγχάνεται μέσα από το παιχνίδι, ειδικότερα όταν 

μιλάμε για παιδιά διαφορετικής εθνότητας. Συμπερασματικά, οι κινητικές δραστηριότητες 

τόσο στην παιδική ηλικία, όσο και στην μετέπειτα ζωή, είναι πολύ σημαντικές τόσο για την 

διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης όσο και για την καλλιέργεια των γνωστικών, 

κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων (Γρίβα και Σέμογλου, 2013). 
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Παράρτημα 

 
  Στο παράρτημα παρουσιάζονται τα δύο παιχνίδια που έχουν δημιουργηθεί σε 

ηλεκτρονική μορφή. Πιο συγκεκριμένα προβάλλονται εικόνες που αντιστοιχούν σε κάθε 

παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι έχει τίτλο: “Quiz Γνώσεων”. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, οι 

μαθητές χωρισμένοι σε δύο ομάδες, θα πρέπει να απαντήσουν σωστά σε κάποιες 

δραστηριότητες (1η Δραστηριότητα: Τοποθέτηση των γεγονότων στην σωστή χρονολογική 

σειρά, 2η και 3η Δραστηριότητα: Αντιστοίχιση). Νικήτρια θα είναι η ομάδα που θα βρει τις 

περισσότερες σωστές απαντήσεις και συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς. 
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Το δεύτερο παιχνίδι έχει τίτλο: “Ένα δύσκολο αίνιγμα”. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, 

οι μαθητές χωρισμένοι σε δύο ομάδες, θα πρέπει να απαντήσουν σωστά σε κάποιες 

δραστηριότητες (1η Δραστηριότητα: Αντιστοίχιση, 2η Δραστηριότητα: Τοποθέτηση των 

γεγονότων στην σωστή χρονολογική σειρά και 3η Δραστηριότητα: Να βρείτε την σωστή 

απάντηση). Νικήτρια θα είναι η ομάδα που θα βρει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις και 

συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς. 
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