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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία πρόταση διδασκαλίας, η οποία εστιάζει στη 

διαθεματική προσέγγιση της Γλώσσας και του Πολιτισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Αποτελείται από μία σειρά διασκευασμένων παραμυθιών, τα οποία είναι κατασκευασμένα 

από την ίδια την ερευνήτρια και βασίζονται σε πολυτροπικές παρουσιάσεις, καθώς και σε 

διαθεματικές δραστηριότητες, οι οποίες εστιάζουν στη Διδασκαλία της Γλώσσας, στον 

Πολιτισμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας  μας ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.  

Η συγκεκριμένη εργασία θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί και ως ένα 

ολοκληρωμένο syllabus , στο οποίο μέσα από τις «άγνωστες περιπέτειες, γνωστών ηρώων» 

καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος των στόχων και των δραστηριοτήτων που τίθενται από το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για ολόκληρη τη Γλώσσα της Δ΄ Δημοτικού, αλλά και 

μεγάλο μέρος των αντίστοιχων στόχων και δραστηριοτήτων που τίθενται από το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα για τη Μελέτη Περιβάλλοντος, την Ιστορία, τα Εικαστικά, τη Μουσική, τη 

Φυσική και Θεατρική Αγωγή.  

Οι ιστορίες-παραμύθια χωρίζονται σε έντεκα μεγάλες κατηγορίες, μέσα από τις 

οποίες, εκτός από την κάλυψη των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος, επιτυγχάνεται και 

η γνωριμία των μαθητών με την Ελλάδα, τους τόπους, τα ιδιαίτερα ήθη και έθιμά της. Οι 

ήρωες κάθε κατηγορίας ιστοριών είναι διαφορετικοί. Εννέα ήρωες (ή εννέα ομάδες ηρώων) - 

ένας ήρωας (ή μία ομάδα ηρώων) για κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας.  

Στην πρώτη ενότητα, «Ας γνωρίσουμε τους ήρωες», γίνεται η πρώτη επαφή των 

μαθητών με τους βασικούς χαρακτήρες των παραμυθιών. Στις επόμενες εννέα ενότητες 

γίνεται αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εννέα γεωγραφικών διαμερισμάτων της 

Ελλάδας μέσα από τα παραμύθια των ηρώων και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται. Η 

αναφορά στη Θράκη γίνεται μέσα από το παραμύθι του «Αλαντίνογλου», στη Μακεδονία 

μέσα από το παραμύθι του «Μέγα Κιχώτη», στην Ήπειρο μέσα από το παραμύθι του «Ρομπέν 

της Ηπείρου», στη Θεσσαλία μέσα από το παραμύθι της «Θεοδώρας της μικρής 

εξερευνήτριας», στη Στερεά Ελλάδα μέσα από το παραμύθι του «Ηρακλή του 

Στερεοελλαδίτη», στην Πελοπόννησο μέσα από το παραμύθι του «Αστεριξόπουλου και του 

Οβελιξόπουλου», στην Κρήτη μέσα από το παραμύθι της «Πριγκίπισσας Αριάδνης», στα 

νησιά του Αιγαίου μέσα από το παραμύθι του «Σεβάχ του Αιγιανού» και στα νησιά του Ιονίου 

μέσα από το παραμύθι του «Οδυσσέα από την Ιθάκη». Ο κύκλος των παραμυθιών και των 

δραστηριοτήτων κλείνει με την ενότητα «Όλοι οι ήρωες σε ένα παραμύθι». 

Βεβαίως, η επιλογή των ηρώων δεν είναι τυχαία. Ο κάθε ήρωας σχετίζεται ως ένα 

βαθμό με την κάθε κατηγορία-γεωγραφικό διαμέρισμα. Στοχευμένη, επίσης, είναι και η 

διασκευή των ονομάτων των ηρώων. Για παράδειγμα, μέσω των ιστοριών του «Σεβάχ του 

Αιγιανού» (στοχευμένα πήρε την ονομασία «Σεβάχ ο Αιγιανός» αντί για «Σεβάχ ο 

Θαλασσινός»), ο οποίος αποτελεί έναν θαλασσινό ήρωα, τα παιδιά μπορούν να «ταξιδέψουν» 

στα νησιά του Αιγαίου, ενώ μέσω των ιστοριών του Μέγα Κιχώτη,(στοχευμένα πήρε την 

ονομασία «Μέγας Κιχώτης», αντί για «Δον Κιχώτης»), ο οποίος σαν γνήσιος καβαλάρης, 

συνοδευόμενος πάντα από το άλογό του, παραπέμπει στο Μέγα Αλέξανδρο και στο 

γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας. 

 Τέλος, τη σειρά των παραμυθιών συνοδεύει πλούσιο υλικό, όπως παρουσιάσεις 

powerpoint, φύλλα εργασίας και αναλυτική κατάσταση των μέσων και των υλικών που είναι 

απαραίτητα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, ανά θεματική ενότητα. 

 

Λέξεις κλειδιά: Γλώσσα, Πολιτισμός, Παραμύθι, Παιχνίδι, Γεωγραφικά Διαμερίσματα Ελλάδας 
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Abstract 

This study is a proposal of teaching, which focuses on the interdisciplinary approach of 

Language and Culture in Primary Education. It consists of an adapted series of fairy tales, 

which are made by me and they are based on multimodal presentations, as well as 

interdisciplinary and experiential activities which focus on the  Teaching of Greek Language, 

Culture and on the specific geografical characteristics of our country. 

This work could well be described as a comprehensive Syllabus, which covers, 

through the "unknown adventures of known heroes", most of the objectives and activities set 

by the curriculum planned for the subject of the Greek Language for the 4th level of Primary 

Education, but it can also cover, to some extent, the subjects of Environmental Studies, 

History, Music, Physical and Theatre Education. 

 The stories-tales are divided into eleven major categories, through which, in addition 

to coverage of the curriculum goals, the acquaintance of students with Greece, its places, 

manners and customs are also accomplished.   The different stories of each category refers to 

different known heroes.  Nine heroes (or nine groups of heroes)- one hero (or one group of 

heroes) per each geographical region of Greece. The first section ,“Let’s  meet the heroes”, is 

the first contact of the students with the main characters of the fairytales. The next nine 

sections refer to the specific characteristics of the nine geographical areas of Greece, through 

the tales of the heroes and the activities developed. The reference in Thrace is accomplished 

through the tale of “Alantinoglou”, in Macedonia through the tale of “Quixote the Great”, in 

Epirus through the tale of “The Robin Hood of Epirus”, in Thessaly through the tale of 

“Theodora the little explorer”, in the Mainland of Greece through the tale of “Hercules the 

man of the Greek Mainland”, in Peloponnese through the tale of “ Asterixopoulos and 

Ovelixopoulos”, in Crete through the tale of “The princess Ariadne”, in Aegean Islands 

through the tales of “Sevah the Aegean man” and in Ionian Islands through the tale of 

“Odysseus of Ithaca”. The cycle of the tales and activities comes to an end through the section 

of “All characters in a fairytale”. 

 Of course, the choice of heroes is not accidental. Each hero is associated, to some 

extent, with each category-geographical region. The adaptation of heroes’ names is also 

targeted. For example, through the stories of "Sevah the Aegean man", which is a sea hero, 

children could "travel" in the region of Aegean, whereas through the stories of "Mega 

Quixote", who was a true horseman, always accompanied by his horse, children’s thought can 

go back to Alexander the Great and in the geographical region of Macedonia. 

Finally, the series of tales is accompanied by rich material of powerpoint presentations 

worksheets and detailed statements of the necessary tools and materials for the activities. 

 

Keywords: Language, Civilization, Fairytale, Game, Geographical Regions of Greece  
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Εισαγωγή 

 Η εκπαιδευτική διαδικασία κρίνεται αναγκαίο να αναπροσαρμόζεται και να 

επαναπροσδιορίζεται ανάλογα με τη δυναμική των καιρών και να βασίζεται σε ένα πλαίσιο 

που θα συμβαδίζει με το μετασχηματισμό της κοινωνίας. Η επιτυχής προσαρμογή του 

εκπαιδευτικού συστήματος προς την κατεύθυνση αυτή, επιβάλλει την υιοθέτηση νέων 

διδακτικών προσεγγίσεων και μεθόδων διδασκαλίας. (Αλαχιώτης 2003, Chrysochoos et al. 

2002, σ.37). Η αναδιάρθρωση, όμως, των προσεγγίσεων που αφορούν στη διδακτική πράξη 

πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα κλίμα που θέτει το μαθητή, αλλά και τις επιθυμίες ή 

την προϋπάρχουσα γνώση του στο επίκεντρο του σχεδιασμού οποιουδήποτε μαθησιακού 

υλικού ή δραστηριοτήτων που το πλαισιώνουν.  Ωστόσο, ο μαθητής δεν θα πρέπει να 

αποτελεί το επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας ως μονάδα, αλλά ως ένας σημαντικός και 

ιδιαίτερος συνδετικός κρίκος ενός συνόλου που δρα και μαθαίνει μέσα σε πολυτροπικά 

περιβάλλοντα επικοινωνίας που συνάδουν με τους ρυθμούς της κοινωνίας μας, αλλά και με το 

περιβάλλον ή τα ακούσματά του. 

 Η δυναμική των καιρών, βέβαια, μπορεί να δημιουργεί ένα ευχάριστο, πολυμεσικό 

περιβάλλον, όμως, αποξενώνει το μαθητή από το σύνολο, αλλά και από τα βιώματά του. Έτσι, 

η ερευνήτρια, προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα ευχάριστο περιβάλλον για τα παιδιά, το 

οποίο να συνδυάζει τα βιώματα των μαθητών και την προϋπάρχουσα γνώση τους με τις νέες 

τεχνολογίες και τη δράση μέσα σε ομάδες, κατέφυγε στην κατασκευή μιας πρότασης 

διδασκαλίας η οποία αποτελείται από παραμύθια και ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες που 

σχετίζονται με τους ήρωες που γνώρισαν κατά την παιδική τους ηλικία, καθώς και με τον 

περιβάλλοντα χώρο τους, τις συνήθειές τους, την επικαιρότητα, ενώ παράλληλα φρόντισε να 

συνάδουν όλα τα παραπάνω με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Δ΄ Δημοτικού, ώστε 

να ανακύπτει μέσα από το συγκεκριμένο εγχείρημα η μαθησιακή αξία της όλης προσπάθειας. 

 Η κατασκευή παραμυθιών από την ερευνήτρια, κατά το σχεδιασμό και τη στελέχωση 

της παρούσας πρότασης διδασκαλίας, βασίστηκε στο γεγονός ότι τα παραμύθια πάντοτε 

αποτελούσαν και αποτελούν ένα επίκαιρο και ενδιαφέρον μέσο, ώστε να μεταλαμπαδεύσει 

κανείς νοήματα και αξίες, επομένως και την ίδια τη γνώση. Σύμφωνα με πλειοψηφία ερευνών 

που διεξάγονται πάνω στο παραμύθι, τεκμηριώνεται η σταθερότητά του ως ενός μοναδικού 

φαινομένου που δεν κλονίζεται ούτε από την επιτάχυνση της Ιστορίας ούτε από τα 

καταπληκτικά άλματα της επιστήμης και των τεχνικών του σύγχρονου λόγου ( Ζαν, 1996, 

σ.15).  

Η μοναχικότητα στον τρόπο αποκωδικοποίησης των νοημάτων και στις εικόνες που 

δημιουργούνται στον εσωτερικό κόσμο του παιδιού μέσα από το παραμύθι, δημιουργεί ένα 

μεγάλο χάσμα ανάμεσα στην ευχάριστη διαδικασία της μάθησης και την ομαδοσυνεργατική 

μάθηση. Για να γεφυρωθεί το παρόν χάσμα, η ερευνήτρια σχεδίασε τη συγκεκριμένη πρόταση 

διδασκαλίας σύμφωνα με το γενικότερο πλαίσιο σχεδιασμού της μεθόδου project, καθώς 

κρίνεται ως η πιο κατάλληλη για την καθημερινή σχολική πρακτική, ενώ παράλληλα 

λειτουργεί θετικά και σε πολλά επίπεδα στη μαθησιακή διαδικασία. (Nικολάου, 2000, σσ.221-

22, Σουλιώτη, 2005, σ.11). Σύμφωνα με το Χρυσαφίδη, η μέθοδος project αποτελεί μια 

σύνθετη μορφή διδακτικής διαδικασίας, η οποία έχει ως αφετηρία συγκεκριμένους 

προβληματισμούς, στοχεύει δε στην επίτευξη κάποιου ομαδικού έργου. Στηρίζεται στις 

ανάγκες και τα βιώματα των παιδιών, των οποίων η ενεργός συμμετοχή στη διαδικασία του 

σχεδιασμού και της οργάνωσης είναι καθοριστική, για το λόγο αυτό ταυτίζεται σε μεγάλο 

βαθμό με τη Βιωματική-Επικοινωνιακή διδασκαλία (Χρυσαφίδης, 2000, σσ.43-44). Οι 
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Bastian και Gudjons (1986, αναφ. στο Χρυσαφίδης, 2000, σ.44) αναφέρουν δέκα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μεθόδου που αποτελούν και στην παρούσα πρόταση 

διδασκαλίας σημαντικές συνιστώσες κατά το σχεδιασμό των παραμυθιών και των 

δραστηριοτήτων: 

             1.Σχέση με βιωματικές καταστάσεις  

             2. Προσανατολισμός στα ενδιαφέροντα των μελών της ομάδας 

             3.Αυτοοργάνωση, υπευθυνότητα 

             4. Κοινωνική σημασία 

             5. Συστηματική οργάνωση 

             6.Δημιουργία, παραγωγή ενός προϊόντος  

             7. Συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων αισθήσεων 

             8. Κοινωνική μάθηση 

             9. Διακλαδικό μάθημα 

            10. Σύνδεση με τα μαθήματα 

Τα projects είναι πιο σύνθετα από τις εργασίες, που ανατίθενται στους μαθητές από 

τον εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια μιας σχολικής ημέρας-περιόδου-χρονιάς, απαιτούν 

περισσότερο χρόνο από το μαθητή και τον καθηγητή, έχουν υψηλότερες απαιτήσεις και είναι 

καθαρά μαθητοκεντρικά, αφού οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την απόκτηση της δικής τους 

γνώσης. Σκοπός της παρούσας πρότασης, όπως συμβαίνει και στην πλειοψηφία των projects, 

είναι να δίνεται περισσότερη έμφαση στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα αυτό καθ` αυτό, 

γεγονός που βοηθά το μαθητή να καταστεί περισσότερο ενεργό και υπεύθυνο υποκείμενο 

μάθησης (Μπρίνια, 2005, σσ.210-211).  

Υπάρχουν διάφορα είδη project και η τυπολογία τους ποικίλλει ανάλογα με τα 

κριτήρια και τις παραμέτρους που δίνεται έμφαση κάθε φορά. Tα projects μπορεί να είναι 

ατομικά ή ομαδικά-συνεργατικά. Η δεύτερη περίπτωση, αυτή που προωθεί την ομαδο-

συνεργατική διδασκαλία, μπορεί να θεωρηθεί πιο ουσιαστική για τη διαδικασία της μάθησης. 

Διακρίνονται ακόμα, ανάλογα με το χρόνο που απαιτεί η διεξαγωγή τους, σε μικρά, μέτρια 

και μεγάλα. Τα μικρά projects απασχολούν τους μαθητές το πολύ μέχρι έξι διδακτικές ώρες, 

τα μέτρια από  μια εβδομάδα μέχρι και ένα μήνα, ενώ τα μεγάλα projects μπορεί να τους 

απασχολήσουν και  ολόκληρη χρονιά ή περισσότερο (Μπρίνια, 2005, σ. 211). Ο χωρισμός 

αυτός γίνεται για τον απλούστατο λόγο ότι πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν συνδέσει τον όρο 

project με μια μακρόχρονη και μεγαλεπήβολη διαδικασία. Το γεγονός αυτό λειτουργεί ως 

ανασταλτικός παράγοντας για την ανάληψη και τη διεξαγωγή συνθετικών δημιουργικών 

εργασιών από μέρους τους (Frey, 1998, σσ.14-16). Τέλος, τα είδη των projects 

διαφοροποιούνται και ανάλογα με το θέμα το οποίο θα επιλέξει η τάξη και μπορεί να είναι  

απλό, σύνθετο, επίκαιρο, ενδιαφέρον, εύκολο, δύσκολο κ.τ.λ. τον τρόπο συλλογής του υλικού 

και σύνθεσης της εργασίας. Κατά την έννοια αυτή οι εργασίες παίρνουν διάφορες μορφές,  οι 
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οποίες μπορεί να είναι και απρόβλεπτες και δε θεωρείται αναγκαίο να τις 

κατηγοριοποιήσουμε. 
1
(Σουλιώτη, κ.α., 2004, σσ.46-47). 

Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή μπορεί να αποτελέσει έναν λεπτομερή οδηγό, ο 

οποίος δύναται να κατευθύνει οποιονδήποτε εκπαιδευτικό θελήσει να ξεφύγει από τα στεγανά 

της καθημερινής παράδοσης μαθημάτων και επιθυμεί να δημιουργήσει ένα ευχάριστο 

περιβάλλον μάθησης. Μάλιστα, σε περίπτωση ενδεχόμενης υλοποίησής της σε κάποιο 

μαθησιακό περιβάλλον πρόκειται να λάβει τη μορφή ενός συνεργατικού-ομαδικού project, 

μεγάλης χρονικής διάρκειας, το οποίο διαρθρώνεται σε μικρότερα στάδια υλοποίησης, ώστε 

να κρατά ενεργό το ενδιαφέρον των παιδιών. Επιπλέον, το θέμα του μπορεί να πάρει τρεις 

από τους παραπάνω χαρακτηρισμούς: σύνθετο, επίκαιρο, ενδιαφέρον, όπως, άλλωστε, 

υποδηλώνει και ο τίτλος τον οποίο φέρει:  

«Γνωστοί ήρωες σε άγνωστες περιπέτειες»: 

Διαθεματικό υλικό για τη Γλώσσα και τον Πολιτισμό στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 
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1. Το παραμύθι ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης 

Για να κατανοήσει κανείς τη χρήση του παραμυθιού ως βασικού μέσου στη 

διδασκαλία και τη μάθηση, πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή, δηλαδή από τον ορισμό του. 

Ετυμολογικά η λέξη παραμύθι προέρχεται από το ομηρικό ρήμα «παραμυθέομαι», που 

σήμαινε, αρχικά, συμβουλεύω και κατόπιν, στον Ηρόδοτο και Πλάτωνα, παρηγορώ. Από ‘δω 

και τα ομόριζα  παραμυθία, παραμυθιτικός, παραμυθητός και άλλα. Τη σημερινή σημασία του 

απόκτησε πολύ αργότερα, κατά τους μέσους και νέους χρόνους, όταν υποχώρησε η έννοια της 

παρηγοριάς και προβλήθηκε εντονότερα ο μύθος που είναι μέσα στο παραμύθι. Άλλωστε με 

την ευρύτερη σημασία παραμύθι (παρά – μύθι) είναι ό,τι βρίσκεται «κοντά στο μύθο» ή είναι 

βγαλμένα από το μύθο. Παραμύθι, λοιπόν, είναι η αφήγηση (φανταστική, διδακτική, 

ευτράπελη) με γνωρίσματα το διηγηματικό πλάτος και την έντεχνη διήγηση 

(Αναγνωστόπουλος, 1987, σ.65). 

 Το παραμύθι είναι ένα πανανθρώπινο λογοτεχνικό είδος που μέσα από αυτή την 

ιδιαίτερη γλώσσα που χρησιμοποιεί  έχει αποκτήσει οικουμενικότητα, μέσα από την οποία 

λαοί εντελώς διαφορετικοί, συνεπώς και άτομα εντελώς διαφορετικής καταγωγής και 

συνηθειών, μπορούν να επικοινωνήσουν, να συνεννοούνται και να συμφωνούν. Αυτή η 

γλώσσα των παραμυθιών κατάφερε να πετύχει το ακατόρθωτο: να είναι μια γλώσσα 

ενοποιητική, οικουμενική, παγκόσμια, ταυτόχρονα όμως να αφήνει άφθονο χώρο για το 

διαφορετικό, το ιδιαίτερο, για να αναπτυχθούν, με άλλα λόγια, οι τοπικές, πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες. (Κανατσούλη, 2007, σ.81) 

Στην παρούσα πρόταση διδασκαλίας που θα παρουσιαστεί εκτενώς παρακάτω, το 

παραμύθι κατέχει αυτόν τον «ενοποιητικό» ρόλο που προαναφέρθηκε, καθώς το σύνολο των 

ιστοριών που θα παρουσιαστούν αναφέρονται σε διαφορετικούς τόπους, ανθρώπους και 

συνήθειες του ελληνικού έθνους, οι δεσμοί των οποίων, μέσα από τις ιστορίες, 

ισχυροποιούνται, διατηρώντας, παράλληλα, ο καθένας τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα. 

Τέλος, το παραμύθι ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης λαμβάνει μία επιπρόσθετη 

ιδιότητα: Ο σκοπός του δεν είναι μόνο να «τέρψει» τον αναγνώστη ή των ακροατή της 

αφήγησης (αναγνώστης/ακροατής=παιδί), αλλά και να τον διδάξει(Αναγνωστόπουλος, 1987, 

σ.65, αναφ.  στη διδακτική χρήση των μύθων). 

 

1.1. Η αξιοποίηση του παραμυθιού στη διδακτική πράξη 

Σε έρευνα που πραγματοποίησε η Φρυδάκη (2002) με θέμα «Η κατάρτιση των 

προπτυχιακών φοιτητών στη θεωρία και την πράξη της διδασκαλίας, στο Τμήμα Φ.Π.Ψ της 

Θεσσαλονίκης έθεσε ως βασική επιδίωξη την αλλαγή των αναπαραστάσεων των φοιτητών για 

τη λογοτεχνία και τη διδασκαλία της, ώστε να πάψουν να αναπαράγουν παραδοσιακές 

διδακτικές στάσεις και να μάθουν να κινούνται ελεύθερα και υπεύθυνα σε ένα μεγάλο φάσμα 

διδακτικών επιλογών. Η πρώτη φάση της έρευνας αφιερώθηκε στη διερεύνηση των 

αναπαραστάσεων των φοιτητών για τη λογοτεχνία και τη διδασκαλία της (σύντομα 

ερωτηματολόγια με ανοιχτές ερωτήσεις, συζήτηση, πρακτικά). Μεταξύ άλλων ερωτήσεων, 

τέθηκε και η ακόλουθη:  «Τι σημαίνει για σας να διαβάζετε ένα κείμενο στις δύο ακόλουθες 

καταστάσεις: Α. Για σας τους ίδιους Β. Στο σχολείο» 
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Οι απαντήσεις παρουσίασαν εντυπωσιακή ομοιότητα: Η λογοτεχνική ανάγνωση για 

τους ίδιους είναι μία ελεύθερη επιλογή. Καλύπτει προσωπικές ανάγκες και οδηγεί στην 

απόλαυση, την αυτογνωσία, την καλλιέργεια και τη διερεύνηση του πνεύματος. Η 

λογοτεχνική ανάγνωση στο σχολείο καθορίζεται από επιλογές άλλων και συνδέεται συχνά με 

βαρετά επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και ποικίλους περιορισμούς (λ.χ., της φαντασίας και 

της αυτενέργειας) από τα ίδια τα κείμενα και τις μεθοδεύσεις του καθηγητή. Δύο μόνο 

φοιτήτριες απάντησαν ότι η απόλαυση παραμένει η ίδια και στη σχολική ανάγνωσηαπλώς 

εκεί τα ερεθίσματα παρέχονται πιο συστηματοποιημένα. Οι τελευταίες αυτές απαντήσεις 

συγκεκριμενοποίησαν και το ερευνητικό ερώτημα: Τι περιθώρια υπάρχουν για μια 

εκπαίδευση των μελλοντικών καθηγητών, όπως και για την ίδια τη διδασκαλία της 

λογοτεχνίας στο σχολείο, που να συνδυάζει τα συστηματοποιημένα ερεθίσματα με την 

απόλαυση; 

Στο συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα απαντά η πρόταση διδασκαλίας που 

απασχολεί την παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, καθώς η διδασκαλία μέσω μιας σειράς 

παραμυθιών που καλύπτουν την πλειοψηφία των στόχων και των δραστηριοτήτων 

διαφορετικών αντικειμένων διδασκαλίας της Δ΄ Δημοτικού, με έμφαση στη Γλώσσα, 

καταφέρνει να συνδυάσει τα συστηματοποιημένα ερεθίσματα με την απόλαυση. Επιπλέον, το 

παραμύθι δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με άλλες κουλτούρες (είτε σε 

εθνικό επίπεδο: διαφορετικά ήθη, έθιμα και συνήθειες κάθε τόπου είτε σε διεθνές επίπεδο: 

διαφορετικές συνήθειες λαών) και να επεκτείνουν την ταυτότητά τους. Καθώς εκτίθενται σε 

διαφορετικές προοπτικές, μπορούν να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά συστήματα αξιών, 

τρόπους ζωής και συμπεριφοράς και να αντιληφθούν ότι η διαφορετικότητα ισχυροποιεί τους 

δεσμούς της κοινωνίας. Σύμφωνα, εξάλλου, με έρευνες που αφορούν στις αναγνωστικές 

προτιμήσεις των παιδιών, καταγράφηκε μια ιδιαίτερη προτίμηση προς το είδος του 

παραμυθιού  (Anderson, 1985, Shaffer et al, 1989, Huck et al, 1997). 

Διερευνώντας τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανταπόκριση των μαθητών σε 

διασκευές των παραμυθιών των Γκριμμ, η Kiefer (1986, σσ.63-68) διεξήγαγε επί 14 

εβδομάδες μία έρευνα σε τρεις σχολικές τάξεις μαθητών Α΄, Β΄ , Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού σε ένα 

εναλλακτικό σχολείο ανώτερης και μεσαίας τάξης του Οχάιο. Παρατήρησε, κατέγραψε και 

πήρε συνετεύξεις από 67 μαθητές με σκοπό να μελετήσει διαχρονικά τις αντιδράσεις τους σε 

εικονοβιβλία και εικονογραφημένες βερσιών παραμυθιών των Γκριμμ. Καθώς τα παιδιά 

χρησιμοποιούσαν μία ευρεία γκάμα λειτουργιών της γλώσσας (σωματικές – φυσικές 

αντιδράσεις, δραματοποίηση-θεατρικότητα, καλλιτεχνικές εκφάνσεις και γράψιμο ιστοριών) 

κατά την ενασχόλησή τους με τα βιβλία, μέσα από τα σχόλιά τους διαφαινόταν η ανάπτυξη 

μιας πιο κριτικής σκέψης, όχι μόνο ως προς τους γνωστικούς παράγοντες, αλλά και ως προς 

τους αισθητικούς. 

Σε άλλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την McCormack (1993), ερευνήθηκε η 

αναγνωστική απόκριση μαθητών Β΄ Δημοτικού σε παραμύθια με παράλληλη διδασκαλία 

στρατηγικών κατανόησης. Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν  από τους 22 μαθητές που 

συμμετείχαν στην έρευνα ήταν η αισθητική ανταπόκριση των μαθητών στην ανάγνωση των 

παραμυθιών, καθώς οι ρόλοι των μαθητών στα πλαίσια της  μικρής ομάδας μελέτης 

εναλλάσσονταν συνέχεια. Καταλήγοντας, η ερευνήτρια, συμπεραίνει πως με τη σωστή 

υποστήριξη από το δάσκαλο οι μαθητές μπορούσαν να διατηρήσουν μία συζήτηση 

λογοτεχνίας εναλλάσσοντας τους ρόλους μεταξύ τους, συνοψίζοντας, εξάγοντας 

συμπεράσματα, δίχως την άμεση παρέμβαση του διδάσκοντα. 
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1.2.Η αφήγηση παραμυθιών ως στρατηγική διδασκαλίας και μάθησης 

Το διάβασμα πρέπει να είναι χαρά και όχι καταπίεση, αναφέρει ο Αναγνωστόπουλος 

(1987, σσ.88-91), κατά τον προβληματισμό που θέτει ως προς το πώς θα συνηθίσουν τα 

παιδιά στο διάβασμα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το Δημοτικό Σχολείο αποτελεί πολύ κρίσιμο 

στάδιο για τον παραπάνω προβληματισμό, καθώς οι μαθητές βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο 

εφαρμογής των στρατηγικών ανάγνωσης, γραφής ή κατανόησης του προφορικού και γραπτού 

λόγου, επομένως, τα «χνάρια» πάνω στα οποία θα βαδίσουν πρέπει να είναι βασισμένα σε 

γερές βάσεις που να μην τους απωθήσουν από τη μάθηση, αλλά αντίθετα, μέσα από την 

ενεργό συμμετοχή και τις βιωματικές δραστηριότητες να τους στρέψουν προς την κατεύθυνση 

της γνώσης και της δημιουργίας. 

Μία οδός για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος είναι το παιχνίδι της αναγνώρισης και 

τροποποίησης των αφηγηματικών συμβάσεων. Πρόκειται για μια διδασκαλία που επιδιώκει 

πρωταρχικά να απομυθοποιήσει το κείμενο, να δείξει ότι είναι προϊόν μιας προσομιωτικής 

εκφώνησης να εκπαιδεύσει, επομένως, τους μαθητές να αναγνωρίζουν και να τροποποιούν 

τις αφηγηματικές συμβάσεις, ώστε να εξοικειωθούν με την έννοια της διευρυμένης ρητορικής 

μιας έννοιας, που επιτρέπει την αναγνώριση και το χειρισμό των μέσων για την επιτέλεση 

μεγάλης ποικιλίας ανθρώπινων γλωσσικών πράξεων. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η πρόθεση της 

διδασκαλίας παραμένει αναγνωστική: να συναντηθεί ο μαθητής με το κείμενο μέσα από νέους 

δρόμους, ενεργοποιώντας ή αποκτώντας άλλου τύπου δεξιότητες, και να διαδράσει μαζί του 

ακόμη πιο αποτελεσματικά, απολαυστικά και δημιουργικά (Φρυδάκη, 2003, σ. 261). 

Κατά τη συνάντηση του μαθητή με το κείμενο, στην ανάγνωση, παρατηρούνται οι 

εξής ενέργειες: α)οπτική αντίληψη της λέξης, β)γλωσσοκινητική αντίληψη, δηλαδή 

σχηματισμό φθόγγων ή ήχων, γ)ακουστική αντίληψη, όταν προφέρουμε ηχηρά τη λέξη και δ) 

κατανόηση του περιεχομένου (Αναγνωστόπουλος, 1987). 

Οι ενέργειες τις ανάγνωσης προϋποθέτουν μια σειρά από τεχνικές, όπως: 

 - ορθοφωνία 

 -άρθρωση των λέξεων 

 -προφορά 

 -τονισμός της φωνής 

 -χρωματισμός της φωνής,  

ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα που αναδύονται μέσω της αφήγησης: 

            -απλότητα 

 -αμεσότητα 

 -δραματικότητα 

-ενθουσιασμός (Αναγνωστόπουλος, 1987, σσ.88-91) 
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1.3. Ψηφιακή Αφήγηση – Digital Storytelling και εικόνα 

Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρείται ότι ευχαριστεί ιδιαίτερα τους 

μαθητές, καθώς τους προσφέρει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, ενώ παράλληλα τους 

δημιουργεί κίνητρα για μάθηση και καθιστά το διδακτικό αντικείμενο προσιτό και κατανοητό. 

(Σουλιώτη, κ.α., 2005, σσ. 13-14)  

Η δυνατότητα να ειπωθεί μια ανθρώπινη ιστορία μέσω της ψηφιακής αφήγησης, δίχως 

να περιορίζεται μόνο στο λόγο, δίνει νέες διαστάσεις στην αφήγηση των παραμυθιών. Η 

εικόνα, η μουσική και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούνται μέσω του Digital Storytelling 

δίνουν ύπαρξη μέσω νέων βαθμών ελευθερίας σε αφηγήσεις που δεν θα μπορούσαν να 

διατυπωθούν μόνο λεκτικά. Η διαδικασία δημιουργίας μια ψηφιακής αφήγησης, από τον 

καθορισμό της ιστορίας και τη συγγραφή του σεναρίου μέχρι την επιλογή των εικόνων και 

την παραγωγή του τελικού προϊόντος υποστηρίζει την ανάπτυξη των ανθρωπίνων δεξιοτήτων, 

όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στον 21
ο
 αιώνα, οι οποίες σχετίζονται με τη δραστηριότητα 

του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου, όπως είναι η εφευρετικότητα, η ενσυναίσθηση και η 

δημιουργία νοήματος (Μεϊμάρης, 2013, σ.181). Εξάλλου, το νόημα είναι ένα γεγονός (event), 

κάτι που συμβαίνει όχι μέσα στη σελίδα, όπου συνηθίζουμε να το αναζητούμε, αλλά στην 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στη ροή των λέξεων (ή των ήχων) και την ενεργητική μεσολάβηση 

του αναγνώστη-ακροατή (Bennet, 1995, σσ. 35-36). 

O Pink (2005) αναφέρεται σε έξι δεξιότητες που καλλιεργούνται μέσω εκπαιδευτικών 

πρακτικών, όπως η ψηφιακή αφήγηση: 

-στην ενσυναίσθηση, που αφορά στην ικανότητα να αναγνώριζει κανείς και να 

μοιράζεται συναισθήματα άλλων ανθρώπων,  

-στη σύνθεση και την αφήγηση ιστοριών με στόχο την επικοινωνία και την 

αλληλοκατανόηση 

-στο σχεδιασμό ενός έργου που να χαρακτηρίζεται όχι μόνο από λειτουργικότητα, αλλά 

και από ομορφιά και συναισθηματική εμπλοκή 

-στο παιχνίδι και τη διασκέδαση, τόσο στη διαδικασία όσο και στην ανάπτυξη σχέσεων 

-στην ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης 

-στην ύπαρξη νοήματος  

Επομένως, η εφαρμογή στην εκπαιδευτική πράξη των μεθόδων ψηφιακής αφήγησης 

δεν μπορεί παρά να αποτελέσει μια ελπιδοφόρα προοπτική για μια ουσιαστική προσέγγιση 

της γνώσης, καθώς και για την καλλιέργεια προσωπικών, αλλά και κοινωνικών 

χαρακτηριστικών του σύγχρονου ανθρώπου (Μεϊμάρης, 2013, σ.181). 

Επιπρόσθετα, η ψηφιακή αφήγηση μπορεί, εκτός από ήχο, να συνοδεύεται και με μία 

σειρά από εικόνες και βίντεο. Τα παιδιά, στην εποχή μας κυριαρχούνται από εικόνες. «Αντί 

για τα τυπικού σχήματος βιβλία ανακατέψτε τα. Αυξήστε το ενδιαφέρον των παιδιών. Φέρτε 

στην αντίληψή τους όσα περισσότερα εξώφυλλα είναι δυνατό. Στα παιδιά αρέσει να 

δοκιμάζουν και να εξερευνούν...», αναφέφερει η Miller (2010). Κυρίαρχος είναι ο ρόλος των 

εικόνων στην ψηφιακή αφήγηση... Η έννοια της εικόνας είναι καθοριστική για τη νέα 

αντίληψη περί ερμηνευτικής κατανόησης, εκείνης, δηλαδή, που πραγματοποιείται με την 

ενεργό συνδρομή του αναγνώστη. Κατά τον Iser (1976, σσ. 29-31), το νόημα έχει εικονιστικό 
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χαρακτήρα: «το διαμορφωμένο κείμενο συνιστά έναν τύπο, ένα δομημένο οδηγό που 

κατευθύνει τη φαντασία του αναγνώστη άρα το νόημα δεν είναι δυνατόν να συλληφθεί παρά 

ως εικόνα. Η εικόνα προσφέρει το γέμισμα όσων οι τυπικές δομές του κειμένου αφήνουν απ’ 

έξω. Αυτό το γέμισμα συνιστά έναν βασικό όρο επικοινωνίας».  

Αν ο εκπαιδευτικός αναστοχαστεί τον εαυτό του ως αναγνώστη, πιθανόν να 

διαπιστώσει ότι και ο ίδιος κυριαρχείται από εικόνες, πριν οτιδήποτε άλλο διαμεσολαβήσει 

ανάμεσα σε εκείνον και το κείμενο (Φρυδάκη, 2003). 

Ωστόσο, «δεν υπάρχει τρόπος που να εικονογραφούν απλά και μόνο οι εικόνες αυτό 

που λένε οι λέξεις. Αναγκαστικά το ερμηνεύουν» (Hunt, 1991, σ. 177). Έτσι, η ψηφιακή 

αφήγηση, όπως και κάθε μορφή αφήγησης, ενισχύει την ύπαρξή της μέσω των εικόνων, δίχως 

να επικαλύπτεται ή να παραγκωνίζεται από αυτές. Οι εικόνες με τη σειρά τους βοηθούν στην 

καλύτερη κατανόηση του νοήματος και στην τελική επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος 

της μάθησης.  

 

1.4. Αξιοποίηση του παραμυθιού ως μέσου για την προσέγγιση της Γλώσσας και του 

Πολιτισμού 

 Η ενεργοποίηση των ανταποκρίσεων των μαθητών μπορεί να ξεκινήσει από τον τίτλο 

ενός παραμυθιού ή από τους τίτλους των κεφαλαίων του. Σύμφωνα με τη Φρυδάκη (2003, σ. 

210) υποθέσεις για το περιεχόμενο ή την εξέλιξη της ιστορίας, αλλά και για το είδος ή τον 

χρόνο συγγραφής του έργου, μπορούν να αρχίζουν από τον τίτλο. Πολλές είναι οι φορές που 

οι μαθητές με την κατάλληλη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού αναπτύσσουν την κριτική τους 

σκέψη, καθώς και δεξιότητες του προφορικού και γραπτού λόγου (μέσω υποθέσεων που 

ξεκινούν από τον τίτλο για το περιεχόμενο του κειμένου ή μέσω ενός διαλόγου, μιας 

συζήτησης ή μιας άσκησης που αφορά σε αλλαγές τίτλων ή τοποθέτηση παρόμοιων τίτλων). 

Το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός των παιδιών, μάλιστα, πρόκειται να αυξηθεί στην 

περίπτωση που ο τίτλος μιας διδακτικής ενότητας αποτελεί συνάμα και τον τίτλο ενός 

παραμυθιού, που συνδέεται με τα προϋπάρχοντα ακούσματα που είχαν και έχουν ως τώρα οι 

μαθητές από τον περιβάλλοντα χώρο τους, από τις αφηγήσεις οικείων προσώπων, από την 

ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων ή από την παρακολούθηση ιστοριών με κινούμενα σχέδια 

στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο. 

Εκτός από την ανταπόκριση των μαθητών στον τίτλο, μείζονος σημασίας είναι και η 

ενεργοποίηση των ανταποκρίσεων (responses)  των μαθητών στο κείμενο, η οποία βρίσκει 

θεωρητική θεμελίωση στις αναγνωστικές θεωρίες και στην έννοια της διαλογικότητας που 

εισήγαγε ο Bakhine (1981). Ενθαρρύνει την αισθητηριακή και φαντασιακή οικειοποίηση των 

κειμένων και την απόλαυσή τους, και προάγει τη συστηματική εκπαίδευση των μαθητών να 

στηρίζονται και στη δική τους πρόσληψη, για να οικοδομήσουν τη δική τους ερμηνεία. 

Μπορεί να οδηγήσει στη μεταβολή των αναπαραστάσεων για το νόημα, την ερμηνεία και την 

ανάγνωση και στην κατάκτηση αυτοδύναμης αναγνωστικής συμπεριφοράς. 

 Οι μαθητές μπορούν να φτάσουν σε προσωπικές ερμηνείες όταν τους επιτρέπεται να 

μιλούν με τα κείμενα, να γίνονται μέρος του κόσμου τους, να μπορούν να λειτουργήσουν 

βιωματικά σε σχέση με αυτά (Φρυδάκη, 2003, σ.215). Η ενεργητικότητα και η 

δραστηριοποίηση των μαθητών σε σχέση με τη γλωσσική ανταπόκριση, μπορεί να ενισχυθεί 

ακόμη περισσότερο μέσω του παραμυθιού, εφόσον στους περισσότερους από τους τρόπους 
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ενεργοποίησης των ανταποκρίσεων, η βιωματικότητα αποτελεί κυρίαρχη παράμετρο 

(Φρυδάκη, 2003, σ.217), οι μαθητές λόγω  του νεαρού της ηλικίας τους, έχουν σαν 

προϋπάρχουσα γνώση και βίωμά τους το παραμύθι. Η σειρά παραμυθιών που θα συνθέσει την 

πρόταση διδασκαλίας της ερευνήτριας, συνδέεται με γνωστούς ήρωες, με τους οποίους οι 

μαθητές μεγάλωσαν.  Η πλοκή, δε, των παραμυθιών σχετίζεται με καθημερινά βιώματα, 

συνήθειες, ήθη και έθιμα διαφόρων περιοχών της χώρας μας. Τα στοιχεία αυτά δύναται να 

ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την εγγενή ανταπόκρισή των παιδιών σε δραστηριότητες 

γλωσσικού περιεχομένου, καθώς πολλά από αυτά αποτελούν και στοιχεία της δικής τους 

καθημερινότητας, των δικών τους ακουσμάτων, της δικής τους καταγωγής, της ιστορίας τους 

και  του γενικότερου κόσμου τους. 

Η λογοτεχνία, ως πολιτισμική πρακτική και ως μάθημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

την ιστορία και την κουλτούρα (Φρυδάκη, 2003, σ.232). Σε σχέση με άλλα αντικείμενα 

διδασκαλίας, έχει την ιδιαιτερότητα να αποτελεί μία γενικότερη πολιτισμική πρακτική που 

εμπλέκεται με τη ζωή και και τις συνήθειες των ανθρώπων (Φρυδάκη, 2003, σ.50 ). Μέσα στα 

πλαίσια του σύγχρονου ενδιαφέροντος για τις Πολιτισμικές Σπουδές η αξιοποίηση 

λογοτεχνικών κειμένων, ιστοριών, παραμυθιών αποτελεί προνομιακό μέσο για τη 

συνειδητοποίηση και την κριτική κατανόηση διαφορετικών πολιτισμικών πλαισίων 

(Πασχαλίδης, 1999, σ.322) 

Οι Βρετανοί ερευνητές Edwards και Mercer (1987) διερεύνησαν τους τρόπους που 

μεταδίδεται και αποκτάται η γνώση στις τάξεις του δημοτικού σχολείου. Η έρευνά τους 

βασίστηκε στην υπόθεση ότι η ανθρώπινη σκέψη, οι αντιλήψεις και η κατασκευή της γνώσης 

είναι εγγενώς κοινωνικές και πολιτισμικές διαδικασίες. Πολλά από αυτά που μαθαίνουν τα 

παιδιά στο σχολείο δεν αποτελούν σκόπιμη επιδίωξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά 

αντίθετα, πρόκειται για μια «κρυφή ατζέντα» γνώσεις που έχει τις ρίζες της στη φιλοσοφία 

της ίδιας της εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική διαδικασία αποσκοπώντας να μεταβιβάσει γενικές 

ή αποπλαισιωμένες γνώσεις μεταδίδει ταυτόχρονα την κοινή γνώση που είναι ενσωματωμένη 

στο λόγο και τις δραστηριότητες της καθημερινής πρακτικής της σχολικής τάξης (Dahl & 

Freppon, 1995, σ. 9) . Κατά τους Dahl και Freppon (1995, σ. 7) το πλαίσιο ανάγνωσης και 

γραφής μιας σχολικής τάξης είναι κοινωνικο-ψυχογλωσσικό.  

Σε κάποιο σημείο του κοινωνικο-ψυχολογικού υποβάθρου των παιδιών σίγουρα 

ενυπάρχουν και τα παραμύθια με τα οποία μεγάλωσαν. Μέσω των παραμυθιών που μας 

αφηγούνταν άτομα του οικογενειακού μας περιγύρου, μεταλαμπαδεύονταν και 

μεταλαμπαδεύονται ως και σήμερα αξίες του πολιτισμού, της κουλτούρας και των συνηθειών 

της εκάστοτε κοινωνίας.  

Αν ρίξουμε μια προσεκτική ματιά στο παρελθόν, θα αντιληφθούμε πως τα παραμύθια 

αρχικά συντρόφευαν τους ενήλικες, οι οποίοι προσπαθούσαν μέσω των παραμυθιών να 

πλάσουν μία ωραιοποιημένη , μεταφορική ή διδακτική αναπαράσταση της καθημερινής τους 

ζωής. Ο Γερμανός ποιητής Σίλερ, πολύ πριν από τους σύγχρονους ψυχολόγους και 

ψυχαναλυτές έγραψε για τη διδακτική αξία των παραμυθιών ότι «βαθύτερο νόημα βρίσκεται 

στα παραμύθια που μου έλεγαν στα παιδικά μου χρόνια παρά στην αλήθεια που μας διδάσκει 

η ζωή» (Μπέτελχαϊμ, 1995, σ. 14). Τα παραμύθια ήταν σύντροφος και συνοδοιπόρος των 

ενηλίκων πολύ πριν γίνουν πιστοί φίλοι των παιδιών είχαν ως στόχο να δώσουν στη στείρα 

και δύσκολη καθημερινότητα μια διέξοδο φαντασίας και ονειροπόλησης, μία άλλη οδό 

διαχείρισης των ανθρώπινων παθών. Επομένως, τα παραμύθια, εκτός από την πολιτισμική 
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αξία της καθημερινότητας, έχουν ιστορική και κοινωνική αξία, καθώς γίνονται αρωγοί 

πληροφοριών του κοινωνικού υποβάθρου του συγγραφέα ή του αφηγητή. 

Η ανάγνωση εκτυλίσσεται πάντα μέσα σε πολιτισμικά συμφραζόμενα, έτσι, τα 

κίνητρα, η νοηματοδότηση του κειμένου και η αξιοποίηση της αναγνωστικής διαδικασίας 

εξαρτώνται κατά την Αποστολίδου (2000, σσ.71,74), από την πολιτισμική εγρήγορση του 

αναγνώστη, την ποικιλία των ενδιαφερόντων, των εμπειριών και των γνώσεών του. Το σκοπό 

αυτό υπηρετεί η επιλογή κειμένων και παραμυθιών που θα ελκύσουν το ενδιαφέρον των 

παιδιών, τα οποία είναι ανοιχτά σε ποικίλες προσεγγίσεις και δίνουν ευκαιρία για 

ερμηνευτικές δραστηριότητες. 

Το κοινωνικο-ψυχογλωσσικό πλαίσιο ανάγνωσης και γραφής των μαθητών  μέσα σε 

πολιτισμικά συμφραζόμενα γίνεται ιδιαίτερα φανερό σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι 

Γρίβα και Παπαδόπουλος (2014) σε τριάντα εντεκάχρονα παιδιά, αλβανικής καταγωγής που 

διδάσκονταν την ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα σε Δημοτικό Σχολείο της Λάρισσας. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, αξιοποιήθηκαν πολυαισθητηριακές δραστηριότητες οι οποίες 

αφορούσαν σε δέκα σημαντικά μνημεία του ελληνικού πολιτισμού. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας, μετά το πέρας των δραστηριοτήτων, έδειξαν σημαντική ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

που σχετίζονται με την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, ενώ ενισχύθηκε 

παράλληλα η ιστορική κατανόηση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω σε πολιτισμικά 

θέματα (Griva & Papadopoulos, 2014). Μάλιστα, παρατηρήθηκε πως οι μαθητές που 

συμμετείχαν στην έρευνα έδειξαν σημαντική ανάπτυξη στην γνώση περιεχομένου (content 

knowledge). Τα ελληνικά μνημεία αποτέλεσαν πηγή γνώσης και αξιών για τους αλλοδαπούς 

μαθητές, ωστόσο, ο συνδυασμός της ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς με την ομαδική και 

πολυαισθητηριακή φύση των δραστηριοτήτων που αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

project, αποτέλεσαν την αφορμή για την ανάπτυξη ποικίλων γλωσσικών δεξιοτήτων στους 

μαθητές (Griva & Papadopoulos, 2014).  

Εάν στην παρούσα ή σε παραπλήσια έρευνα η ομάδα των αλλοδαπών μαθητών 

αποτελούνταν από Έλληνες μαθητές, ενδεχομένως τα αποτελέσματα να ήταν ακόμη πιο 

θεαματικά. Η συγκεκριμένη υπόθεση της ερευνήτριας, της παρούσας εργασίας, βασίζεται στο 

γεγονός πως τα μνημεία και οι πολιτισμικές αξίες που προάγονται μέσω του παραπάνω 

project πιθανότατα να ενδυνάμωναν την εθνική συνείδηση των Ελλήνων μαθητών και 

παράλληλα τα εσωτερικά τους κίνητρα, με αποτέλεσμα την υλοποίηση των δραστηριοτήτων 

με μεγαλύτερο ζήλο, κάτι που συνεπάγεται την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων και των 

τεχνικών παραγωγής και κατανόησης προφορικού-γραπτού λόγου, καθώς και τη γνώση και 

ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω σε ζητήματα της εθνικής τους ταυτότητας και της 

πολιτισμικής τους κληρονομιάς.  

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω στοιχεία, μία πρόταση διδασκαλίας η οποία αξιοποιεί 

το παραμύθι ως μέσο για να μεταλαμπαδεύσει στοιχεία του πολιτισμού της χώρας μας και 

εμπλέκει τους μαθητές σε πολυαισθητηριακές, ομαδικές δραστηριότητες, ίσως να αποτελέσει 

τον ιδανικό συνδυασμό για την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών. 

 

1.5. Η χρήση παραμυθιών στη διδασκαλία και το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σχολεία της Ηπείρου  σχετικά με τις προτιμήσεις 

των παιδιών στην ανάγνωση βιβλίων, έχουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα, σύμφωνα  τις 
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απαντήσεις των παιδιών: Οι προτιμήσεις τους καθορίζονται από τα ενδιαφέροντα της ηλικίας 

τους και ότι το παιδικό ανάγνωσμα φτάνει στα χέρια των παιδιών των πόλεων και καθόλου 

σχεδόν στα παιδιά που κατοικούν σε χωριά, δίχως, όμως, αυτό να σημαίνει πως οι 

προτιμήσεις των παιδιών συνοδεύονται από την ποιότητα των αναγνωσμάτων 

(Αναγνωστόπουλος, 1987 ).  

Η ερευνήτρια, προσπάθησε να πλάσει ένα επιθυμητό και ποθητό περιβάλλον για τους 

μαθητές, το οποίο να συνάδει με την ποιότητα των αναγνωσμάτων και με το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών. Η χρήση παραμυθιών με προσφιλείς ήρωες στα παιδιά, των οποίων η 

πλοκή να συνδέεται άμεσα με την κοινωνία και τα προσωπικά τους βιώματα, καθώς και με το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα του Δημοτικού γενικότερα, και της Δ΄ Δημοτικού ειδικότερα, 

αποτελεί, δίχως άλλο, ένα επαναστατικό εγχείρημα που τείνει να γεφυρώσει το χάσμα που 

υπάρχει ανάμεσα στις προτιμήσεις των μαθητών, την ποιότητα των αναγνωσμάτων και της 

μάθησης, καθώς και τη σχέση του σχολείου με την κοινωνία. Η διδακτική αξιοποίηση 

παραμυθιών στο πλαίσιο της σχολικής τάξης αναμένεται να μη δημιουργήσει στους μαθητές 

τη δυσφορία που τείνουν να δημιουργούν τα εγχειρίδια, τα οποία αναπαράγουν απλώς τη 

γνώση, αλλά αντίθετα να ενδυναμώνει τα εσωτερικά τους κίνητρα κατά τη διαδικασία της 

κατάκτησης δεδομένων και να προωθήσει τη μάθηση, όχι μόνον μέσα από την τυπική-

λειτουργική, αλλά και από την πολιτισμική της αξία.  

Σύμφωνα με τον Η. Αναγνώστου μία από τις παραμέτρους του «ανοιχτού στην 

κοινωνία» σχολείου – ενός από τους στόχους κάθε εκπαιδεύουσας κοινωνίας – είναι να 

κατορθώσει να βιώσουν οι εκπαιδευόμενοί της στοιχεία του ζωντανού της πολιτισμού. Τις 

περισσότερες από τις  σπάνιες φορές που αυτό συμβαίνει, τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν 

μέρος των επίσημων «Αναλυτικών Προγραμμάτων» ούτε καλύπτουν χρόνο στα «Ωρολόγια 

Προγράμματα». 

Στην παρούσα έρευνα, πραγματοποιείται, μια διδακτική μετάθεση της διαδικασίας, 

δηλαδή, εκείνης που μετατρέπει ένα αναγνωστικό αντικείμενο (π.χ. το παραμύθι) σε 

διδακτικό. Τίθενται, επομένως, στο επίκεντρο οι εκπαιδευτικοί σκοποί του μαθήματος, το τι 

επενδύει ο εκπαιδευτικός θεσμός στη διδασκαλία του και τι αναμένει από τα αποτελέσματά 

της (Φρυδάκη, 2003). Σύμφωνα με τη γαλλική ταξινόμηση, διακρίνονται οι παρακάτω 

κατηγορίες σκοπών: 

Ο αξιακός-πολιτισμικός σκοπός: Η διδασκαλία της λογοτεχνίας αποβλέπει στο να 

προσεγγίσει ζητήματα αξιών, που δίνουν νόημα στη ζωή και οδηγούν στην πολιτισμική 

ταυτοποίηση.  

Ο αναγνωστικός σκοπός: Η διδασκαλία της λογοτεχνίας αποσκοπεί να οδηγήσει στην 

απόκτηση δεξιοτήτων, με τις οποίες αναπτύσσεται η ικανότητα για αυτόνομη και κριτική 

ανάγνωση.  

Η καλλιέργεια της αναγνωστικής κλίσης και η επιδίωξη της προσωπικής ανάπτυξης: Η 

διδασκαλία της λογοτεχνίας αποβλέπει στην ανάπτυξη της κλίσης προς την ανάγνωση. 

Αποσκοπεί, ακόμη να παρακινήσει τους μαθητές να αλληλοεπιδρούν με τα κείμενα με τρόπο 

που να τους οδηγεί στην αυτογνωσία και τον αυτοπροσδιορισμό. (Φρυδάκη, 2003, σ.57) 

Οι τρεις κατηγορίες σκοπών της γαλλικής ταξινόμησης συνάδουν απόλυτα με της 

ελληνικής και το αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου για τη 

Γλώσσα και τη Λογοτεχνία: Η διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας στο ∆ημοτικό 
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αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και 

αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά το γραπτό και τον 

προφορικό λόγο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική και την ευρύτερη κοινωνία τους 

(για σκοπό και στόχους Δ.Ε.Π.Π.Σ. βλ.: http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ ). 

 

1.6. Αξιοποίηση ιστοριών σε διαθεματικό πλαίσιο 

 Μπορεί η Γλώσσα να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε προτάσεις 

διδασκαλίας στις οποίες τίθεται ως βασικό μέσο το παραμύθι, ωστόσο τα νέα προγράμματα 

σπουδών, οι διαφορετικού τύποι νοημοσύνης των μαθητών, αλλά και η προσπάθεια για μια 

ολόπλευρη ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητάς τους, θέτουν στο επίκεντρο 

την έννοια της διαθεματικότητας.  

Πρακτικά η διαθεματική προσέγγιση αναφέρεται σε πιθανούς συνδέσμους μεταξύ των 

διαφόρων μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος υπό το πρίσμα ενός συγκεκριμένου 

θέματος, το οποίο αναλύεται και επεξεργάζεται από διάφορες οπτικές γωνίες. Η αναζήτηση 

αυτή εννοιολογικών διασυνδέσεων μεταξύ των μαθημάτων, όταν αυτά παρουσιάζουν 

παιδαγωγική ή και διδακτική συνάφεια και όταν σε πολλά σημεία οι στόχοι τους 

αλληλοσυμπληρώνονται, αποβλέπει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, στη διεύρυνση 

των διδακτικών στόχων και στην πολύπλευρη ανάπτυξη του σχολείου (Θεοφιλίδης, 1997, 

Καφετζόπουλος, κ.α., 2001, σσ.191-92, Σουλιώτη, κ.α., 2004, σσ.41, 46-47). 

Το σχολείο οφείλει να γίνει χώρος δημιουργίας και βιωματικής μάθησης,  με 

μαθητοκεντρικό χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα ο μαθητής να αντιμετωπίζεται ως μια 

πολυδιάστατη οντότητα. Το πλαίσιο αυτό φέρνει στο προσκήνιο την ολιστική και 

δημιουργική προσέγγιση της γνώσης και θέτει τις βάσεις για την εφαρμογή της διαθεματικής 

προσέγγισης (cross-curricular approach), η οποία έχει τελευταία απασχολήσει, ιδιαίτερα, την 

εκπαιδευτική κοινότητα, (Σουλιώτη, 2005, σσ.8,13-14), αφού τα νέα σχολικά εγχειρίδια για 

για την πρωτοβάθμια και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι οργανωμένα με βάση τη 

συγκεκριμένη  προσέγγιση.  

Οι Γρίβα και Λαζαρίδου στην εισήγησή τους στο 5
ο
  Πανελλήνιο Συνέδριο «Η 

Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση» (2014), αναφέρονται στο σχεδιασμό, τα στάδια 

υλοποίησης και τα αποτελέσματα ενός πρότζεκτ δημιουργικής έκφρασης και 

πολυπολιτισμικής αφύπνισης στο νηπιαγωγείο, που φέρει τον τίτλο «Παίζω, επικοινωνώ και 

γνωρίζω τον κόσμο μέσα από το παραμύθι». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από τη συγκεκριμένη εφαρμογή, αλλά και από άλλες σχετικές έρευνες, οι εισηγήτριες 

αναφέρουν πως η αφήγηση πολυπολιτισμικών παραμυθιών μέσα σε ένα διαθεματικό πλαίσιο 

συμβάλλει στην καλλιέργεια των γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων, αλλά και της 

πολυπολιτισμικής επίγνωσης των μικρών μαθητών σε ένα «ασφαλές» μαθησιακό περιβάλλον, 

όπου τα παιδιά μπορούν να αναδιαρθρώσουν το αναδυόμενο σύστημα της γλώσσας χωρίς 

άγχος και φόβο. 

Ως λογική συνέπεια, και η αφήγηση παραμυθιών του ελληνικού πολιτισμού μέσα σε 

ένα διαθεματικό πλαίσιο, αντί για των πολυπολιτισμικών που προαναφέρθηκαν, θα συμβάλει, 

πιθανότατα, τόσο στην ανάπτυξη γλωσσικών και γνωστικών δεξιοτήτων όσο και στην 

πολιτισμική αφύπνιση και επίγνωση των μαθητών της ελληνικής υπαίθρου. 

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
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Όλες οι παραπάνω συνιστώσες της διαθεματικής προσέγγισης συνδυάζονται αρμονικά 

μέσω της σειράς παραμυθιών που θα συνθέσει την πρόταση διδασκαλίας, που αφορά στην 

παρούσα εργασία. Οι μαθητές θα αποκτήσουν εμπειρία από ποικίλες συλλογικές, 

διαθεματικές δραστηριότητες και θα διαθέτουν σύμφωνα με την Τρούκη (2005, σ.37) 

μεγαλύτερο εύρος πρακτικών, γεγονός που θα τους επιτρέπει να χειρίζονται με επιτυχία  

πολλές διαφορετικές κοινωνικές συναλλαγές, ως αυριανοί πολίτες.  
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2. Η χρήση του παιχνιδιού στο πλαίσιο της διδασκαλίας 

Μέσα στο διαθεματικό χαρακτήρα της διδασκαλίας, για τον οποίο έγινε λόγος 

παραπάνω, εντάσσεται και το παιχνίδι ως ένα πολύ βασικό μέσο.  

 Οι κορυφαίοι παιδαγωγοί Piaget και Vygotsky τονίζουν τη σημασία του παιχνιδιού 

στην ανάπτυξη της σκέψης και της γλώσσας του παιδιού. Ο Piaget, πρώτος υποστήριξε τη 

σύνδεση του παιχνιδιού με τις γνωστικές δομές και λειτουργίες του παιδιού από την πολύ 

πρώιμη έως την μεγαλύτερη ηλικία του. Ο Vygotsky έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στην 

ανάπτυξη των ανώτερων λειτουργιών του παιδιού οι οποίες διαμορφώνονται μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο. Η σημασία του παιχνιδιού, πάντως, έχει 

απασχολήσει πολλούς διαφορετικούς κλάδους επιστημών, με αποτέλεσμα να προκύψει μία 

πληθώρα θεωριών, όπως βιολογικές, ψυχαναλυτικές, γνωστικές-εξελικτικές, κοινωνικο-

γνωστικές, ιστορικές, κοινωνιολογικές και παιδαγωγικές, κάθε μια από τις οποίες εξετάζει μία 

ξεχωριστή πτυχή του παιχνιδιού και δίνει στους αναγνώστες πληροφορίες σχετικά με την αξία 

και τις λειτουργίες του (Αυγητίδου, 2007, σσ. 553-554). 

Σύμφωνα με τον  Freud, το παιχνίδι αποτελεί μέσο απελευθέρωσης και «κάθαρσης» 

του παιδιού από εντάσεις που βιώνει καθημερινά. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί μπορεί να 

εκφράσει ό,τι είναι αδύνατο σωματικά και διανοητικά. Μπορεί να απελευθερώσει έμφυτες 

παρορμήσεις που καταπιέζονται από τον πολιτισμό και την κοινωνία (Ματσαγγούρας, 2003, 

σσ. 109-110).  Οι παραπάνω απόψεις στηρίζουν την ψυχαναλυτική θεωρία του παιχνιδιού. 

Οι Spencer και Shiller εκπροσωπούν μία άλλη θεωρία, αυτή της πλεονάζουσας 

ενεργητικότητας. Η άποψη πως το παιχνίδι είναι ένας τρόπος έκφρασης της πλεονάζουσας 

ενεργητικότητας που «συσσωρεύεται» στον εσωτερικό του κόσμο του παιδιού, αποτελεί τη 

βάση της παρούσας θεωρίας (Ματσαγγούρας, 2003, σ. 108-109)  

Ο Γερμανός φιλόσοφος Groos παρομοιάζει το παιχνίδι με μια «λειτουργική αποστολή» 

μέσα από την οποία τα διάφορα είδη του παιχνιδιού βοηθούν το άτομο να αποκτήσει 

σωματικές και πνευματικές ικανότητες, που θα το «οπλίσουν» με τα απαραίτητα εφόδια για 

να αντιμετωπίσει επιτυχώς περιστάσεις του πραγματικού του βίου (Κανάκης, 1990, σσ. 20-

21). 

Σύμφωνα με την κοινωνιολογική θεώρηση, μεταφέρονται στον κόσμο του παιδιού 

στοιχεία του πολιτισμού του, ενώ παράλληλα καλλιεργείται η κοινωνική του ικανότητα 

(Κωνσταντινόπουλος, 2007, σ. 36). 

Όλες οι παραπάνω θεωρίες συνηγορούν στο γεγονός πως το  παιχνίδι αποτελεί μία 

αυθόρμητη δραστηριότητα των μικρών παιδιών, εσωτερικής αρχής, η οποία διέπεται από 

εσωτερικούς κανόνες, είναι σχετικά ακίνδυνη και όχι απαραίτητα προσανατολισμένη σε ένα 

συγκεκριμένο στόχο. Το παιχνίδι είναι έμφυτο, καθώς τα παιδιά νιώθουν μία εσωτερική 

επιθυμία και ανάγκη να παίξουν, να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία ενός παιχνιδιού και 

να έχουν τον έλεγχό του (Γρίβα & Σέμογλου, 2013, σ.99). Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που 

πολλές φορές αυτή η αυθόρμητη δραστηριότητα (το παιχνίδι) χρησιμοποιείται για 

διδακτικούς σκοπούς μέσα από διαθεματικές δραστηριότητες ποικίλου ενδιαφέροντος. 

Σύμφωνα, μάλιστα, με την Montessori [(1870-1952) (στο Καρακατσάνη, 2008, σ.99)] 

το παιχνίδι πρέπει να αποτελεί το κέντρο διδασκαλίας, καθώς, όπως απέδειξε κι η ίδια, τα τα 
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άτομα νεαρής ηλικίας ενδιαφέρονται περισσότερο για τα παιχνίδια που αφορούν στον 

πνευματικό κόσμο παρά για τα πιο βιομηχανοποιημένα παιχνίδια.  

Η γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική σημασία του παιχνιδιού, δίνουν στο 

παιχνίδι μια εξέχουσα θέση μεταξύ των μέσων που χρησιμοποιούνται κατά την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ωστόσο, οι παιγνιώδης δραστηριότητες τόσο στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας όσο και σε γενικότερο πλαίσιο, δεν είναι αυθαίρετες, αλλά διέπονται από 

κανόνες. Η ελευθερία και η δέσμευση είναι δύο έννοιες αντικρουόμενες που σχετίζονται 

απόλυτα με το παιχνίδι, καθώς ένα άτομο έχει την ελευθερία της επιλογής της συμμετοχής ή 

μη σε ένα παιχνίδι, ωστόσο, σε περίπτωση συμμετοχής του σε αυτό «δεσμεύεται» από 

συγκεκριμένους κανόνες. Κατά τη μαθησιακή, λοιπόν, διαδικασία, είναι καλό ένα παιχνίδι να 

μην επιλέγεται μόνον από τον/την εκπαιδευτικό, αλλά και από το σύνολο της τάξης, ώστε να 

επιτευχθεί μεγαλύτερη συμμετοχή και καλύτερα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια και μετά το 

πέρας της παιγνιώδους δραστηριότητας (Κοσσυβάκη, 2003, σ.448). 

 

2.1. Χαρακτηριστικά του παιχνιδιού ως εκπαιδευτικό εργαλείο  

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η τάση της αξιοποίησης των παιχνιδιών μέσα στην 

τάξη, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι μέσα από τη χρήση τους αμβλύνονται οι δυσκολίες του 

μαθήματος και δημιουργείται ενθουσιώδεις ατμόσφαιρα (Γρίβα & Σέμογλου, 2013, σσ.112-

113). 

Ο Froebel υποστήριζε ότι η γλωσσική ανάπτυξη εξαρτάται από το έντονο παιχνίδι με 

ό,τι μπορεί να βρεθεί στο περιβάλλον. Όσο περισσότερα δημιουργήματα φτιάξει ένα παιδί 

τόσο περισσότερους συσχετισμούς θα κάνει. Αυτοί με τη σειρά τους θα το οδηγήσουν σε πιο 

σύνθετες ιδέες και στο να ψάξει καινούριες λέξεις. Ο ίδιος, θεωρεί τη γλωσσική ανάπτυξη ως 

μια συμβολική λειτουργία μέσα στα πλαίσια της γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού και δίνει 

έμφαση στο δημιουργικό κομμάτι της διαδικασίας. Το σκόπιμο παιχνίδι μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως συντελεστής στην προσπάθεια, ειδικότερα όταν η δραστηριότητα γίνεται 

μαζί με συνομηλίκους. Αυτό γιατί το παιδί ψάχνει για την κατάλληλη λέξη για να δώσει 

νόημα και να δημιουργήσει εσωτερικές συνδέσεις στο παιχνίδι του (Leibschner, 1992, σ.137). 

Σύμφωνα με τη Σιβροπούλου (1997, σσ.27-28) το παιχνίδι αποτελεί βασική τεχνική 

μάθησης σε κάθε έκφανση της παιδικής ηλικίας. Συγκεκριμένα το παιχνίδι προσφέρει την 

ευκαιρία στο παιδί: 

-να μάθει μέσω της δοκιμής και του λάθους 

-να ενισχύσει τις μνημονικές του στρατηγικές 

-να γνωρίσει το υλικό και να το χρησιμοποιήσει στους στόχους του 

-να εξασκήσει τις ικανότητες επικοινωνίας  

-να προβληματιστεί και να διευρύνει τις εμπειρίες του  

Συμπερασματικά, τα παιχνίδια: 

-προσδίδουν ενδιαφέρον σε κάτι που τα παιδιά μπορεί να βρίσκουν ανιαρό 

-παρέχουν ένα πλαίσιο για αλληλοδραστική επικοινωνία  
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-εμπλέκουν τους μαθητές στην ενεργοποίηση ποικίλων δεξιοτήτων 

-συνδέονται άμεσα με τις πολλαπλές νοημοσύνες, όπως κιναισθητική, χωρική, μουσική, 

διαπροσωπική, κ.τ.λ.  

-μειώνουν το άγχος και την ανασφάλεια των μικρών μαθητών 

-συμβάλλουν στην αυτενέργεια των μαθητών 

(Γρίβα & Σέμογλου, 2013, σσ.113,115) 

 

2.2. Τυπολογία παιχνιδιών 

Σύμφωνα με τον  Hughes (1996), κάθε τύπος παιχνιδιού συμβάλλει σε μία 

διαφορετική πτυχή της ανάπτυξης του παιδιού, δηλαδή στη γνωστική, κοινωνική, 

συναισθηματική, κινητική και γλωσσική. Βέβαια, ένα παιχνίδι μπορεί να εμπίπτει σε 

περισσότερες από μία κατηγορίες ή ορισμένες κατηγορίες μπορεί να επικαλύπτονται.  

-το σιωπηλό παιχνίδι πχ. Να βλέπει εικόνες 

-παιχνίδι κατασκευών/δομικό παιχνίδι 

-κοινωνικό παιχνίδι 

-κινητικό παιχνίδι 

-παιχνίδι με κανόνες 

-παιχνίδια πνευματικής ικανότητας 

-γλωσσικά παιχνίδια: α)τα παιχνίδια που δίνουν έμφαση σε γλωσσικά στοιχεία 

β)επικοινωνιακά γλωσσικά παιχνίδια, τα οποία εστιάζονται, κυρίως, στην ανταλλαγή ιδεών 

και πληροφοριών, με επίκεντρο την επίτευξη του επικοινωνιακού μηνύματος και όχι μόνο την 

ορθή χρήση της γλώσσας 

-παιχνίδια με τη χρήση υπολογιστών ή παιχνιδομηχανών 

-δημιουργικό παιχνίδι 

(Γρίβα & Σέμογλου, 2013, σσ.104-108) 

Όπως προαναφέρθηκε, ένα παιχνίδι μπορεί να εμπίπτει σε περισσότερες από μία 

κατηγορίες ή ορισμένες κατηγορίες μπορεί να επικαλύπτονται. Στην παρούσα πρόταση 

διδασκαλίας θα μας απασχολήσει κατά κύριο λόγο το κινητικό και το θεατρικό παιχνίδι. Στο 

κομμάτι της διδακτικής αξιοποίησης του υλικού, καθώς και στο παράρτημα παρουσιάζεται 

μία σειρά δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο κινητικό και θεατρικό παιχνίδι, με στόχο την 

προσέγγιση της διδασκαλίας μέσα από μια ενεργητική και ενδιαφέρουσα διαδικασία που 

αποφέρει, όπως θα αποδειχθεί και παρακάτω, καλύτερα αποτελέσματα στην κατάκτηση της 

γνώσης.  
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2.3. Το Κινητικό Παιχνίδι 

Το κινητικό παιχνίδι δεν βοηθά μόνο στην καλή σωματική διάπλαση, αλλά και στη 

μάθηση. Η κίνηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των παιδιών. Οι Jehue 

και Carlisle (2000) υποστηρίζουν πως «το 50% των ανθρώπων μαθαίνουν καλύτερα μέσω της 

κίνησης», ενώ και ο  Fielden (1995) ανέφερε ότι «η κίνηση αναπτύσσει τη μυϊκή ισορροπία, 

ένα σημαντικό στοιχείο στην ανάπτυξη του λόγου, της ανάγνωσης και της σκέψης». 

Επιπρόσθετα, ο Carlsson-Paige (2008) σημειώνει πως οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

δημιουργήσουν ένα περιβάλλον μάθησης, στο οποίο το παιχνίδι να δίνει στα παιδιά κίνητρα 

για μάθηση, αλλά και τις κοινωνικο-συναισθηματικές ικανότητες που χρειάζονται για να 

πετύχουν όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και στη ζωή (στο Γρίβα & Σέμογλου, 2013, σ.117). 

Η αξία του κινητικού παιχνιδιού ως εργαλείο εκμάθησης ή/και εμπέδωσης δεξιοτήτων 

έχει τεκμηριωθεί πολλαπλά στη βιβλιογραφία σε διαφορετικά μαθήματα ή τομείς των 

προγραμμάτων σπουδών, όπως για παράδειγμα τα μαθηματικά (Dowton, 2004), η γλώσσα 

(Scott & Ytreberg, 1990), η φυσική (Chandler, 1996), η βιολογία και οι κοινωνικές επιστήμες. 

Αντίστοιχα, ο Werner (1994) τονίζει πως οι κινητικές δραστηριότητες παίζουν καταλυτικό 

ρόλο στην ανάπτυξη των γνώσεων σε ορισμένα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, 

όπως είναι η γλώσσα και τα μαθηματικά, γι’αυτό και θεωρεί πως η κίνηση θα πρέπει να 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών. Για τα μικρά παιδιά 

η κίνηση αποτελεί το πιο σημαντικό μέσο επικοινωνίας, έκφρασης και μάθησης. Γι’ αυτόν 

ακριβώς το λόγο, θα πρέπει να δίνονται όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες, ώστε να 

εμπλέκονται και μαθαίνουν φυσικά, μέσω της κίνησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών που να 

ενσωματώνει την κίνηση με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα (Nichols,1994)(στο Γρίβα & 

Σέμογλου, 2013, σ.119). 

 

2.4. Το Θεατρικό Παιχνίδι 

Σύμφωνα με τον Slavin, ο πιο διαδεδομένος τρόπος για να κεντρίσει το ενδιαφέρον 

των μαθητών ένας εκπαιδευτικός είναι η αξιοποίηση παιχνιδιών ρόλων, μέσα στα οποία 

εντάσσονται και τα θεατρικά. Τα παιχνίδια ρόλων μπορεί να είναι προσχεδιασμένα ή 

αυτοσχέδια. Το πλεονέκτημά τους είναι ότι τα παιδιά μαθαίνουν «εκ των έσω». 

Αναπτύσσονται τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών που εμπλέκονται σε αυτά και 

επιτυγχάνεται η «συναισθηματική μάθηση» (Slavin, 2007, σσ.421-422).  

Εκτός, όμως, από τη συναισθηματική μάθηση, το θεατρικό παιχνίδι ή κατ’ άλλους 

δραματικό παιχνίδι, συμβάλλει στην ψυχική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των 

παιδιών, στη δημιουργία προϋποθέσεων για τη δημιουργία θεατρικής παιδείας και στην 

εξοικείωση με την τέχνη του θεάτρου. Λειτουργεί ως μέσο για τη δραστηριοποίηση του 

παιδιού, την ανάπτυξη της δημιουργικής του έκφρασης, την απελευθέρωση της φαντασίας του 

και την καλλιέργεια του γλωσσικού και αισθητικού του κριτηρίου.  Τα παιδιά έρχονται σε 

επικοινωνία μεταξύ τους, συνειδητοποιούν τη σπουδαιότητα της συλλογικής δημιουργίας, 

αναπτύσσουν τις εκφραστικές τους ικανότητες, βελτιώνουν το σωματικό τους έλεγχο και την 

αυτοπειθαρχία τους, με απώτερο σκοπό να υπερνικήσουν τις συστολές, αναστολές και 

επιφυλάξεις τους.  

 Υπάρχει θεατρικό παιχνίδι από τη στιγμή που κάποιος εκφράζεται για τους άλλους με 

την κίνηση και το λόγο, με ευχαρίστηση. Είναι παιχνίδι, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν 
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κανόνες, ή αν προτιμάμε να μιλάμε για επικοινωνία, κώδικες. Από το θεατρικό κώδικα 

αντιγράφει την ανάγκη οριοθέτησης κάποιου χώρου (που μπορεί να είναι η αίθουσα) και 

κάποιου χρόνου (πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιες στιγμές παίζουμε και ποιες 

παρακολουθούμε) τέλος, πρέπει να γίνει κατανοητό από κάθε παιδί ότι παίζει με άλλα παιδιά 

και για τους άλλους. 

Το δραματικό-θεατρικό παιχνίδι κινείται σε τέσσερα βασικά επίπεδα: το ψυχολογικό 

(ψυχοκινητικό), το κοινωνικό (επικοινωνιακό), το παιδαγωγικό (εκπαιδευτικό) και το 

αισθητικό (εκφραστικό). Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι πολλές: σωματική έκφραση, 

αυτοσχεδιασμός, εκμετάλλευση του τυχαίου, αξιοποίηση βασικών θεατρικών κωμικών 

στοιχείων, π.χ. υπερβολή και αντίθεση, δημιουργία περιβάλλοντος δράσης, χρήση μάσκας, 

οπτικοακουστικά ερεθίσματα, παιχνίδια με το φως και τη σκιά, πέρασμα από την ελεύθερη 

κίνηση στη συντονισμένη.  

 Το θεατρικό παιχνίδι εντάσσεται μέσα στο σύνολο της παιδαγωγικής πρακτικής, 

αποτελεί δε θεμελιώδες χαρακτηριστικό του ότι το παιδί παίζοντας ένα θεατρικό δρώμενο, 

που έχει διαλέξει μόνο του, επιλέγει έναν τρόπο έκφρασης και ερμηνείας περισσότερο από 

διαίσθηση παρά γιατί ένας ενήλικας τους υπόδειξε πώς να παίζουν και τι. Σκοπός του 

θεατρικού παιχνιδιού δεν είναι το παιδί να κάνει τέλειες  μηχανικές κινήσεις, ρυθμικές ή 

μελωδικές εκφορές του λόγου, να αποστηθίσει ένα κείμενο και να το απαγγείλει, αλλά πώς να 

εκφραστεί με το δικό του τρόπο(Κανατσούλη, 2007 – 2002 πρώτη έκδοση, σ.127). 
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3. Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού 

Αφορμή για το σχεδιασμό της συγκεκριμένης πρότασης διδασκαλίας υπήρξε η 

προσπάθεια δημιουργίας ενός πολυτροπικού υλικού,  που να βασίζεται σε μια σειρά 

παραμυθιών και δραστηριοτήτων κατασκευαμένων από την ίδια την ερευνήτρια, για τις 

ανάγκες της διδασκαλίας στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Βεβαίως, η λογική της δημιουργίας 

του υλικού δεν ήταν αυθαίρετη, αλλά άκρως στοχευμένη, καθώς μέσα από το υλικό που 

κατασκευάστηκε δύναται να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των στόχων και των 

δραστηριοτήτων που τίθενται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για ολόκληρη τη 

Γλώσσα της Δ΄ Δημοτικού, αλλά και μεγάλο μέρος των αντίστοιχων στόχων και 

δραστηριοτήτων που τίθενται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη Μελέτη Περιβάλλοντος, 

την Ιστορία, τα Εικαστικά, τη Μουσική, τη Φυσική και Θεατρική Αγωγή.  

Η ερευνήτρια, προσπαθώντας να διαμορφώσει συνδέσμους μεταξύ των διαφόρων 

μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος υπό το πρίσμα της Γλώσσας και του Πολιτισμού 

δημιούργησε μια σειρά παραμυθιών, στα οποία οι κεντρικοί ήρωες αποτελούν «γνωστούς 

ήρωες», ιδιαίτερα προσφιλείς και δημοφιλείς στα παιδιά. Οι κεντρικοί χαρακτήρες των 

παραμυθιών ταξιδεύουν σε διάφορους τόπους των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας 

μας  και μέσα από τις «άγνωστες περιπέτειές τους», από τα σχετικά φύλλα εργασίας και τις 

ομαδικές δραστηριότητες που σχηματίζονται, οι μαθητές λαμβάνουν τις απαραίτητες γνώσεις 

που απαιτούνται βάσει των επίσημων στόχων και της αντίστοιχης διάρθρωσης της θεωρίας ή 

των δραστηριοτήτων που υπάρχει στα σχολικά εγχειρίδια. 

Επομένως, η ερευνήτρια επιχείρησε να δημιουργήσει ένα διαθεματικό υλικό που να 

θέτει στο επίκεντρο το μαθητή και τις επιθυμίες του και να είναι ευχάριστο (γι’ αυτό και 

σχεδιάστηκε με βάση το παραμύθι και το παιχνίδι). Φρόντισε, μάλιστα, ο/η εκπαιδευτικός που 

θα πάρει στα χέρια του/της την παρούσα πρόταση διδασκαλίας, να έχει ένα «έτοιμο υλικό» 

που να τον κατευθύνει στην προσπάθειά του να δημιουργήσει μια ενδιαφέρουσα, διαφορετική 

και πρωτότυπη διδασκαλία, η οποία να κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών, να  ξεφεύγει 

από τη στείρα αναπαραγωγή γνώσεων που παρέχουν τα σχολικά εγχειρίδια και να οδηγεί τους 

μαθητές στη γνώση μέσω της αλληλόδρασης και της συνεργασίας.  

Οι προσεγγίσεις που αξιοποιήθηκαν κατά το σχεδιασμό της παρούσας πρότασης 

διδασκαλίας ήταν: η αφήγηση παραμυθιών (story-based learning), η διαθεματική 

(crosscurricular learning) και η δραστηριοκεντρική προσέγγιση (task-based learning). Μέσα 

από το σχεδιασμό παραμυθιών από διαφορετικούς τόπους της Ελλάδας, επιχειρείται να 

δημιουργηθεί ένα επικοινωνιακό πλαίσιο που να ενεργοποιεί το ενδιαφέρον και τη φαντασία 

των παιδιών, καθώς και να καλλιεργεί την πολιτισμική τους αφύπνιση (Γρίβα & Λαζαρίδου, 

2014). Συνεπώς, μία ακόμη πολύ βασική προσέγγιση του παρόντος υλικού αποτελεί η 

επικοινωνιακή προσέγγιση. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η γλώσσα είναι ένας κώδικας 

επιτέλεσης ποικίλων λειτουργιών, σημαντικότερη από τις οποίες είναι η επικοινωνία μέσα σε 

ένα φυσικό, ρεαλιστικό πλαίσιο (Γρίβα, & Σέμογλου, 2013, σσ.56-57). Έτσι, η συγγραφή και 

η οργάνωση της σειράς των παραμυθιών και των δραστηριοτήτων, έγινε με τέτοιον τρόπο, 

ώστε να προωθείται η αλληλόδραση μεταξύ των μαθητών με σκοπό την ενίσχυση της 

λεκτικής και εξωλεκτικής επικοινωνίας.   

Η ερευνήτρια, λοιπόν, πριν προβεί στην κατασκευή των παραμυθιών και των 

δραστηριοτήτων έλαβε υπόψη της μία σειρά από αρχές, με σκοπό να αναταποκρίνεται το 

υλικό όσο γίνεται περισσότερο στις  ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, καθώς και στις ανάγκες 
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ενός ελκυστικού περιβάλλοντος διδασκαλίας και μάθησης (βλ. παρακάτω πίνακα με αρχές 

σχεδιασμού μαθησιακού υλικού).  

Αρχές σχεδιασμού του εκπαιδευτικού υλικού: 

Να είναι ελκυστικό και διασκεδαστικό 

Να σχετίζεται με τις προσωπικές εμπειρίες και την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών 

Να δίνει τη δυνατότητα στο παιδί για διερεύνηση σε ένα πολυαισθητηριακό πλαίσιο 

Να ικανοποιεί τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης των παιδιών 

Να είναι εύκολα προσβάσιμο και κατανοητό 

Να είναι ευκολοπροσάρμοστο, ευέλικτο στη χρήση του 

Να αποτελείται από δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι πολύ σύντομες, αλλά ούτε και 

μακρόσυρτες, ώστε να μην αποσπούν την προσοχή των μαθητών 

Να περιέχει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, ώστε να είναι ελκυστικό και να κεντρίζει την 

προσοχή των παιδιών  

Να ενεργοποιεί τα κίνητρα και την κριτική σκέψη  των παιδιών μέσα από οικεία και 

ενδιαφέρουσα θεματολογία 

Να περιέχει ένα φυσικό πλαίσιο επικοινωνίας 

Να δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφράσουν τη δημιουργηκότητά τους, τόσο λεκτικά 

όσο και εξωλεκτικά μέσα από την κίνηση 

Να βασίζεται στη διαθεματικότητα και την πολυτροπικότητα 

Να σχετίζεται άμεσα με τον πολιτισμό και τα βιώματα των μαθητών   

(Γρίβα & Σέμογλου, 2013, σ.140) 

Οι παραπάνω αρχές υποδηλώνουν πως κατά το σχεδιασμό  η ερευνήτρια εφάρμοσε σε 

μεγάλο βαθμό την ολιστική προσέγγιση. Η ολιστική προσέγγιση σε συνδυασμό με τη 

Γλώσσα, έχει ως επίκεντρο το μαθητή και τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται στην 

τάξη, αναγνωρίζοντας τόσο την περίπλοκη φύση του όσο και την πολυσύνθετη φύση της 

γλώσσας και της επικοινωνίας. Δηλαδή, προωθείται η αλληλόδραση ανάμεσα στο μαθητή ως 

ολότητα και τη γλώσσα ως ολότητα (Γρίβα & Σέμογλου, 2013, σ.39). Επιπλέον, επιδιώχθηκε 

μία προσπάθεια προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης διαφορετικών μαθησιακών στυλ. Η 

ερευνήτρια θέλησε να κατασκευάσει ένα υλικό που να καλύπτει όλους τους τύπους 

νοημοσύνης, στοιχείο που αποτελεί βασική προϋπόθεση της ολιστικής προσέγγισης στη 

διδασκαλία. 

Οι διαφορετικοί  τύποι νοημοσύνης των μαθητών σχετίζονται με την υιοθέτηση 

διαφορετικών τρόπων εργασίας μέσα στην τάξη. Οι μαθητές που προσιδιάζουν στον 

γλωσσικό τύπο νοημοσύνης, δραστηριοποιούνται κυρίως στα γλωσσικά παιχνίδια, στην 

ανάγνωση ιστοριών, στις ακουστικές ασκήσεις και στο γραπτό λόγο (Shearer, 2004). Οι 

λογικομαθηματικοί τύποι εστιάζουν κυρίως στην κατασκευή χαρτών και διαγραμμάτων, την 

κατηγοριοποίηση, την αντιστοίχιση και την ταξινόμηση. Οι οπτικοχωρικοί τύποι, στις 

κατασκευές, τα σχέδια, τις ζωγραφιές, το οπτικό υλικό, τις ταινίες και τους νοητικούς χάρτες 

(Teele, 2000). Τα παιδιά που έχουν αναπτύξει περισσότερο τον τύπο της κιναισθητικής 

νοημοσύνης, δραστηριοποιούνται στο χορό, το τρέξιμο, τις κινητικές δραστηριότητες, τη 

δραματοποίηση, την παντομίμα και τις προσομοιώσεις Χορός, (Teele, 2000). Ο τύπος 

νοημοσύνης της Μουσικής σχετίζεται με το τραγούδι, το σφύριγμα, τη δημιουργία μελωδιών 

για συγκεκριμένες ρίμες και το ρυθμό(Shearer, 2004). Οι μαθητές που ταιριάζουν στη 

διαπροσωπική νοημοσύνη, υιοθετούν συνήθως την εργασία σε μικρές ομάδες, την οργάνωση, 

την αρχηγεία, τη συνεργασία, την αλληλόδραση και τη φιλική σχέση με τους συμμαθητές 
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τους. Τέλος, η νατουραλιστική νοημοσύνη που προσιδιάζει σε ορισμένους μαθητές, 

σχετίζεται με τη φωτογράφιση, την επιτόπια έρευνα, την κατανόηση, την ερμηνεία των 

πραγμάτων σε φυσικό πλαίσιο, την πραγματοποίηση σχεδίων εργασίας (πρότζεκτ) με θέματα 

που αφορούν στη φύση και στον πολιτισμό(Shearer, 2004) ( αναφ. στο Γρίβα & Σέμογλου, 

2013, σ.39). 

 

3.1. Το σκεπτικό της θεματολογίας και του σχεδιασμού του υλικού 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποτελεί μία πρόταση διδασκαλίας, η οποία 

εστιάζει στη διαθεματική προσέγγιση της Γλώσσας και του Πολιτισμού στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Αποτελείται από μία σειρά διασκευασμένων παραμυθιών, τα οποία είναι 

κατασκευασμένα από την ίδια την ερευνήτρια και βασίζονται σε πολυτροπικές παρουσιάσεις, 

καθώς και σε διαθεματικές δραστηριότητες, οι οποίες εστιάζουν στη Διδασκαλία της 

Γλώσσας, στον Πολιτισμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας  μας ανά γεωγραφικό 

διαμέρισμα.  

Η αρχική σύλληψη της ερευνήτριας ήταν να δημιουργήσει ένα υλικό, το οποίο να 

ξεφεύγει από την τυπική μορφή της διδασκαλίας και των σχολικών εγχειριδίων, αλλά 

ταυτόχρονα να συνάδει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς και με τα 

ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των μαθητών, προάγοντας παράλληλα στοιχεία του 

Ελληνικού Πολιτισμού και της Γλώσσας (είτε ως έννοιας είτε ως γνωστικού αντικειμένου), 

μέσα σε ένα πλαίσιο ομαλής σύνδεσης των μαθημάτων μιας πιθανής τάξης αναφοράς 

(διαθεματικό πλαίσιο).  

Ως πρώτη προτεραιότητα, λοιπόν, έθεσε την αναζήτηση του βασικού μέσου της 

πρότασης διδασκαλίας που ήθελε να κατασκευάσει, καταλήγοντας τελικά πως το παραμύθι  

είναι το ιδανικό μέσο για την επίτευξη όλων των αρχικών σκοπών. Η επιλογή του παραμυθιού 

δεν ήταν τυχαία, καθώς είναι ένα μέσο, ιδιαίτερα διαδεδομένο στα παιδιά νεαρής ηλικίας 

(παιδιά που φοιτούν σε Δημοτικό Σχολείο), το οποίο δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον 

μάθησης, ενώ παράλληλα προάγει την ανάπτυξη γνωστικών, γλωσσικών, συναισθηματικών 

και επικοινωνιακών δεξιοτήτων (βλ. θεωρητικό μέρος για παραμύθι, κεφάλαια 1. - 1.6.). 

Διαμέσου των λέξεων το παραμύθι φέρνει στη συνείδηση του παιδιού ορισμένες αισθησιακές 

εμπειρίες. Ο αναγνώστης/ακροατής-παιδί φέρνει στο έργο χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς του, την ανάμνηση παλιών γεγονότων, παρούσες ανάγκες κι έγνοιες. Αυτά 

τα στοιχεία καθορίζουν την αντίδρασή του στην ιδιαίτερη συνεισφορά του 

κειμένου(Rosenblatt,1995, σ.30). Ανάλογες, λοιπόν, θα είναι και οι αντιδράσεις των παιδιών 

κατά την εμπλοκή και ενεργό συμμετοχή τους στο παραμύθι και στις δραστηριότητες που 

συνάδουν με αυτό. Μάλιστα, η πολυτροπικότητα παρουσίασης των παραμυθιών, σε μια 

ενδεχόμενη εφαρμογή της πρότασης, αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που θα εντείνει το 

ενδιαφέρον, την προσοχή και την ανταπόκριση των μαθητών στο παραμύθι, αλλά και στη 

διδακτική διαδικασία γενικότερα. 

Τέλος, έπρεπε να οριστεί εκτός από το μέσο και η τάξη αναφοράς για την οποία 

επρόκειτο να σχεδιαστεί το υλικό. Καταλληλότερη τάξη για τη δημιουργία υλικού που να 

καλύπτει τις αρχικές επιδιώξεις της ερευνήτριας θεωρήθηκε η Δ΄Δημοτικού, τόσο από άποψη 

ηλιακής βαθμίδας στην οποία βρίσκονται οι μαθητές όσο και από πλευράς 

καταλληλότητας/σύνδεσης των στόχων του Αναλυτικού προγράμματος με τους στόχους της 

συγκεκριμένης πρότασης (για περισσότερες πληροφορίες βλ. κεφάλαιο  3.4. Ορισμός της 
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τάξης αναφοράς & Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Δ΄ Δημοτικού http://www.pi-

schools.gr/programs/depps/  ).  

Κατασκευάστηκε, λοιπόν, μία σειρά από διαδραστικά παραμύθια, υπό το πρίσμα της 

Γλώσσας και του Πολιτισμού. Τα παραμύθια της πρότασης διδασκαλίας διακρίνονται για την 

πρωτοτυπία τους, καθώς είναι κατασκευασμένα από την ίδια την ερευνήτρια. Οι βασικοί 

χαρακτήρες τους είναι «γνωστοί ήρωες» στα παιδιά (γνωστοί ήρωες, ώστε να αυξάνεται η 

συμμετοχή και η προσοχή των παιδιών), οι οποίοι εμπλέκονται «σε άγνωστες περιπέτειες» 

μέσα στον ελλαδικό χώρο. Μέσα από την ιστορία ενός ήρωα ή μιας ομάδας ηρώων 

παρουσιάζεται ο πολιτισμός, τα ήθη, τα έθιμα, η ιδιαίτερη ιστορία και τα γλωσσικά 

χαρακτηριστικά κάθε γεωγραφικού διαμερίσματος της Ελλάδας. Επομένως ένας ήρωας ή μια 

ομάδα ηρώων αντιστοιχεί μόνο σε ένα γεωγραφικό διαμέρισμα. 

Το πολυτροπικό υλικό που κατασκευάστηκε, αναφέρεται σε ιστορίες διαφόρων τόπων 

της Ελλάδας, σε μορφή παραμυθιού, σε συνδυασμό με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, με 

σκοπό τη δημιουργία προϋποθέσεων μιας εναλλακτικής και διαθεματικής διδασκαλίας, η 

οποία συνάδει απόλυτα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Δ΄ Δημοτικού. Μέσα από 

το παραμύθι δίνονται αφορμές για πραγματοποίηση ομαδικών δραστηριοτήτων που αφορούν 

κατά κύριο λόγο στη Γλώσσα, καθώς και στη Μελέτη Περιβάλλοντος, τη Φυσική Αγωγή, την 

Ιστορία, τα Εικαστικά και τη Θεατρική Αγωγή (βλ. φύλλα εργασίας & αναλυτική περιγραφή 

δραστηριοτήτων στο ΠαράρτημαΙΙ).  

Μια πιθανή εφαρμογή της παρούσας πρότασης θα μπορούσε κάλλιστα να 

αντικαταστήσει πλήρως τα βιβλία της Γλώσσας της Δ΄ Δημοτικού, καθώς τα παραμύθια και 

οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με τέτοιον τρόπο, ώστε να ακολουθούν απόλυτα τη ροή της 

στοχοθεσίας και των εργασιών που αναφέρονται στα σχολικά εγχειρίδια του συγκεκριμένου 

διδακτικού αντικειμένου. [Αν παρατηρήσει κανείς τη διάρθρωση και την ακολουθία των 

γλωσσικών δραστηριοτήτων της διδακτικής πρότασης που θα παρουσιαστεί, θα καταλάβει 

πως ακολουθούν απόλυτα τη σειρά των δραστηριοτήτων και των στόχων κάθε μιας από τις 

ενότητες των σχολικών εγχειριδίων της Γλώσσας της Δ΄ τάξης (βλ. α΄, β΄, γ΄ τεύχος Γλώσσας 

Δ΄ Δημοτικού, στόχους δραστηριοτήτων - στην αρχή κάθε ενότητας- και γλωσσικές, 

συντακτικές ή γραμματικές δραστηριότητες όπως διαρθρώνονται στα βιβλία).] Μάλιστα, 

όπως προαναφέρθηκε, εκτός από τη Γλώσσα, η παρούσα πρόταση μπορεί να αξιοποιηθεί για 

τη διδασκαλία ενοτήτων της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Φυσικής Αγωγής, της Ιστορίας, 

των Εικαστικών και της Θεατρικής Αγωγής (βλ. φύλλα εργασίας & αναλυτική περιγραφή 

δραστηριοτήτων στο ΠαράρτημαΙΙ). Πολλές θα είναι οι φορές που τα παιδιά «μπαίνουν μέσα» 

στο παραμύθι! Αυτή η διαδικασία συντελείται είτε μόνον μέσω της ανάγνωσης ή της 

ακρόασης των αφηγήσεων των παραμυθιών είτε μέσα από δραστηριότητες (κυρίως ομαδικές), 

οι οποίες συνοδεύουν τις ιστορίες και είναι εξέχουσας σημασίας για τη συνέχειά τους ή την 

τροπή τους! (Π.χ. γράφουμε τη συνέχεια της ιστορίας, βοηθάμε τον ήρωα ή την ηρωίδα μας 

σε κομβικά σημεία για να πετύχουμε τη συνέχεια της ιστορίας, κ.ά.) 

Ωστόσο, η αντικατάσταση που προαναφέρθηκε, δε σημαίνει την πλήρη απαξίωση του 

σχολικού εγχειριδίου, αντίθετα, μάλιστα, το βιβλίο αποτελεί τον κύριο οδηγό πάνω στον 

οποίο βασίστηκε η ερευνήτρια κατά την κατασκευή του υλικού, όπως ακολούθως εκεί θα 

πρέπει να βασιστεί και ο/η εκπαιδευτικός που ενδέχεται να λάβει στα χέρια την παρούσα 

πρόταση διδασκαλίας και θελήσει να προβεί στην εφαρμογή της (στόχοι-δραστηριότητες ή 

γραμματικά φαινόμενα που οφείλουμε να γνωρίζουμε).  

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
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Μία άλλη καινοτομία που προσφέρουν τα συγκεκριμένα παραμύθια και οι 

συνακόλουθες δραστηριότητές τους είναι πως ενώ τα σχολικά εγχειρίδια δεν προωθούν τη 

συνεργασία και τη συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες, στην παρούσα πρόταση, όλες οι 

δραστηριότητες είναι κατασκευασμένες σε ομάδες. Διάλογοι, Θεατρικά παιχνίδια, παιχνίδια 

Φυσικής Αγωγής, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις, εικαστικές δημιουργίες, αλλά 

ακόμα και φύλλα εργασίας που αναφέρονται στην εκμάθηση γραμματικών και συντακτικών 

φαινομένων, καθώς και στην επίλυση  ασκήσεων πάνω σε αυτά, είναι με τέτοιον τρόπο 

σχεδιασμένα, ώστε να θέτουν την ομάδα ως βασικό παράγοντα κατά τη διεκπεραίωσή τους. 

Συνεπώς, όλη η διαδικασία είναι σχεδιασμένη με τέτοιον τρόπο, ώστε οι μαθητές σε μια 

ενδεχόμενη εφαρμογή της να σχηματίζουν ομάδες μέσα στις οποίες θα συνεργάζονται με τα 

υπόλοιπα μέλη και θα δρουν. Ωστόσο, κάθε φορά που αλλάζει μία θεματική ενότητα 

αλλάζουν και οι ομάδες, καθώς και οι αρχηγοί τους. Οι ομάδες δεν θα πρέπει να αποτελούνται 

από τους ίδιους μαθητές που συνέθεταν την κάθε ομάδα στο προηγούμενο κεφάλαιο. Αφού 

δημιουργηθούν νέες ομάδες και οριστούν καινούριοι αρχηγοί, ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί πως 

θα είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ τους, τόσο στο πλαίσιο της ομάδας όσο και στο 

πλαίσιο συνεργασίας των ομάδων.  

Ο εκπαιδευτικός, βέβαια, εκτός από το να δίνει εξηγήσεις σε καίρια σημεία, πρέπει να 

είναι αρωγός και βοηθός των προσπαθειών των μαθητών, παρέχοντάς τους κατάλληλες 

συμβουλές και ανατροφοδότηση. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι 

πολυδιάστατος, καθ’ όλη τη διάρκεια μιας πιθανής εφαρμογής της παρούσας πρότασης. Θα 

πρέπει να λειτουργεί ως εμψυχωτής και να καθοδηγεί τους μαθητές του μέσα από σύνθετες 

και ενδιαφέρουσες διαδικασίες στην κατάκτηση της γνώσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι 

εκπαιδευτικοί να παρέχουν ευκαιρίες στους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες του 

προφορικού λόγου μέσα σε ένα φυσικό πλαίσιο αλληλόδρασης στο περιβάλλον της τάξης, το 

οποίο να κτίζεται υπό την καθοδήγησή τους και τη συνεχή παροχή ανατροφοδότησης (Γρίβα 

& Σέμογλου, 2013, σ.94). Ο μαθητής θα πρέπει να ενθαρρύνεται, ώστε να προσεγγίζει το 

παραμύθι προσωπικά ή συλλογικά (μέσω της ομάδας), να νοιώθει ότι η δική του αντίδραση 

αξίζει να εκφραστεί, ακόμη κι αν διαφέρει από τα κριτικά δεδομένα ή από τη γνώμη του 

δασκάλου. Άλλωστε το βασικό χαρακτηριστικό του πραγματικού αναγνώστη ή ακροατή  - 

ανεξάρτητα αν είναι παιδί προσχολικής ηλικίας ή έμπειρος ενήλικας- είναι η προσδοκία των 

απολαύσεων, γνώσεων, ενοράσεων, αντιλήψεων και συγκινήσεων που θα του χαρίσει η 

ανάγνωση ή η ακρόαση ενός παραμυθιού, μιας ιστορίας ή μιας παρουσίασης... 

(Γιαννικοπούλου, 1996, σ.46) 

 

3.2. Διαθεματικό πλαίσιο  

Έχοντας την παραπάνω σύλληψη η ερευνήτρια προτάσσει το σύνολο του υλικού που 

κατασκεύασε (προτάσσει, δηλαδή, το παρόν syllabus) σε ένα διαθεματικό πλαίσιο (καθώς 

συνδυάζονται μαθήματα όπως, η Γλώσσα, η Ιστορία, η Μελέτη Περιβάλλοντος, η Φυσική 

Αγωγή, η Μουσική, η Θεατρική Αγωγή, η Πληροφορική-Τ.Π.Ε.). Η συγκεκριμένη πρόταση 

συνοδεύεται από δραστηριότητες που παρέχουν ποικίλης ύλης οπτικοακουστικό υλικό, το 

οποίο ενισχύει τη διαδικασία της μάθησης και προωθεί το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή όλων 

των “τύπων” παιδιών (θεωρητικά μυαλά- θετικά μυαλά, οπτικοί-ακουστικοί-

οπτικοακουστικοί τύποι, κ.ά).   
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Κατά κύριο λόγο η πρόταση διδασκαλίας αφορά στο διδακτικό αντικείμενο της 

Γλώσσας, τόσο από άποψη στόχων, όσο και από άποψη δραστηριοτήτων, καθώς καλύπτει 

σχεδόν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν στη γραμματική, το συντακτικό, την 

ανάγνωση, ορθογραφία, παραγωγή-κατανόηση λόγου, κ.ά., με την ίδια ακριβώς σειρά που 

διαρθρώνονται στο α΄, β΄ και  γ΄ τεύχος της Γλώσσας της Δ΄ Δημοτικού. Η διαφορά σε αυτό 

το σημείο εντοπίζεται στο ότι οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην πρόταση 

διδασκαλίας (φύλλα εργασίας, κ.ά.) έχουν σχεδιαστεί βάσει των στόχων και των φαινομένων 

που πρέπει να διδαχθούν οι μαθητές, ωστόσο δεν είναι ίδιες με τις ασκήσεις που υπάρχουν 

στο βιβλίο, καθώς τις σχεδίασε η ίδια η ερευνήτρια βάσει της θεματικής του συγκεκριμένου 

syllabus. Έτσι, μπορεί η θεματική των σχολικών εγχειριδίων σε σχέση με αυτή  του syllabus 

να διαφέρουν, ωστόσο, οι επιδιωκόμενοι στόχοι και τα φαινόμενα που πρέπει να διδαχθούν  

οι μαθητές της Δ΄ τάξης είναι κοινά μεταξύ τους.  

Πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος της Φυσικής Αγωγής στην παρούσα πρόταση, 

καθώς είναι γεμάτη από κινητικές δραστηριότητες μέσα από τις οποίες δεν καλλιεργούνται 

μόνο δεξιότητες που σχετίζονται με την κιναίσθηση, αλλά μέσα από ένα διαθεματικό πλαίσιο 

το παιχνίδι ή ο χορός αποτελούν τα μέσα για την κατάκτηση της γνώσης σε γλωσσικό, 

πολιτισμικό και περιβαλλοντολογικό επίπεδο. 

Επιπλέον, σημαντική είναι η βαρύτητα που δίνεται και στο γνωστικό αντικείμενο της 

Μελέτης Περιβάλλοντος, καθώς η γνωριμία και η επαφή με τα γεωγραφικά διαμερίσματα, τον 

πολιτισμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε γωνιάς της χώρας μας, τα οποία 

επιτυγχάνονται μέσα από τις ιστορίες των εννέα ηρώων (εννέα ήρωες-εννέα γεωγραφικά 

διαμερίσματα της Ελλάδας) που θα λάβουν χώρα στη σειρά των παραμυθιών της πρότασης 

διδασκαλίας, αφορούν άμεσα στις δύο πρώτες ενότητες της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ΄ 

Δημοτικού (βλ. Εικόνα 1). Επιπλέον, σε πολλά σημεία της πρότασης διδασκαλίας υπάρχουν 

δραστηριότητες και δράσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και με είδη 

που βρίσκονται υπό εξαφάνιση, τα οποία συνάδουν με τη θεματολογία της Μελέτης 

Περιβάλλοντος της Δ΄, ενώ, στοχεύουν παράλληλα στην ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω 

σε ζητήματα περιβαλλοντολογικού περιεχομένου. 

Εικόνα 1: Περιεχόμενα 2 πρώτων ενοτήτων Μελέτης Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού: 
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 Τέλος, μέσα στο διαθεματικό πλαίσιο σχεδιασμού της πρότασης εντάσσονται πάρα 

πολλές δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων 

των μαθητών (Εικαστικά) και στην καλλιέργεια της Θεατρικής Αγωγής (Θεατρικής Αγωγή), 

της Μουσικής Παιδείας (Μουσική) και της κατάκτησης βασικών ιστορικών γνώσεων 

(Ιστορία) που συνδέονται με τον ιστορικό πλούτο της χώρας μας. 

 

3.3. Θεματικές ενότητες του υλικού 

Οι ιστορίες-παραμύθια θα χωριστούν σε έντεκα μεγάλες κατηγορίες/ενότητες. Η 

πρώτη θα είναι η γνωριμία με τους ήρωες. Έπειτα, κάθε ενότητα που ακολουθεί, αφορά σε 

έναν ήρωα που ταξιδεύει σε κάποιο Γεωγραφικό Διαμέρισμα εκ των εννέα Γεωγραφικών 

Διαμερισμάτων της χώρας [Θράκη, Μακεδονία,  Ήπειρος, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, 

Πελοπόννησος, Νησιά Αιγαίου, Νησιά Ιονίου, Κρήτη (βλ. Μελέτη Περιβάλλοντος 

Δ΄Δημοτικού, ενότητες 1-2)]. Ωστόσο, κάποιες από τις μεγάλες κατηγορίες των ιστοριών-

παραμυθιών χωρίζονται σε μικρότερες υποκατηγορίες/υποενότητες, οι οποίες αναφέρονται με 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά περιοχών του κάθε γεωγραφικού 

διαμερίσματος, με ιστορική και πολιτισμική αξία. Τέλος, η σειρά των παραμυθιών κλείνει με 

την ενότητα «Όλοι οι ήρωες σε ένα παραμύθι», όπου τα ίδια τα παιδιά γίνονται οι 

πρωταγωνιστές της ιστορίας ταξιδεύοντας σε κάποια περιοχή που ήδη έχουν γνωρίσει μέσω 

των παραμυθιών και τους έκανε μεγάλη εντύπωση. Το τελικό αυτό ταξίδι μπορεί να γίνει είτε 

μεταφορικά (μέσα από εικόνες, ηλεκτρονικούς συνδέσμους, διαδραστική επικοινωνία και 

ανταλλαγή πολιτισμικών αξιών, π.χ. μέσω skype, με τα παιδιά ενός άλλου σχολείου που 

βρίσκεται στην περιοχή ενδιαφέροντος) είτε κυριολεκτικά (ανάλογα με τη δυνατότητα του 

σχολείου να κάνει κάποια εκπαιδευτική εκδρομή στον τόπο που έχουν επιλέξει οι μαθητές να 

επισκεφθούν και έχει εξάψει το ενδιαφέρον τους). 

Οι ήρωες κάθε ενότητας ιστοριών είναι διαφορετικοί. Εννέα ήρωες/ομάδες ηρώων – 

ένας ήρωας/μία ομάδα ηρώων για κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδος. Βεβαίως, η 

επιλογή των ηρώων δεν είναι τυχαία. Ο κάθε ήρωας σχετίζεται ως ένα βαθμό με την κάθε 

ενότητα-γεωγραφικό διαμέρισμα. Ακόμη και η αλλαγή των ονομάτων των βασικών 

χαρακτήρων δεν είναι αυθαίρετη, καθώς η ερευνήτρια μετέτρεψε στοχευμένα τα ονόματα των 

ηρώων, ώστε να συνάδουν περισσότερο με τα επώνυμα, τα ονόματα, την καταγωγή ή την 

ιστορία των ανθρώπων που κατοικούν στα αντίστοιχα γεωγραφικά διαμερίσματα 

Πιο αναλυτικά, οι ήρωες και οι έντεκα ενότητες των παραμυθιών είναι οι εξής: 

1.Ας γνωρίσουμε τους ήρωες: 

Στην παρούσα ενότητα υπάρχει μία προοικονομία σχετικά με το ποιοι ήρωες θα αποτελέσουν 

τους βασικούς χαρακτήρες των επόμενων ενοτήτων, αλλά και σχετικά τον τρόπο που «θα 

φτάσουν» στη χώρα μας, καθώς δίνεται η εξήγηση πως «μια φορά κι ένα καιρό εκεί όπου 

συνδέεται ο κόσμος των παραμυθιών με της πραγματικότητας δημιουργήθηκε μία μυστική 

πύλη, μέσα από την οποία μπορούσαν να περάσουν μόνο εννέα ήρωες», μέσα από αυτή τη 

μυστική πύλη, οι εννέα πρωταγωνιστές των παραμυθιών φτάνουν στην Ελλάδα, αφού πρώτα 

πάρουν την άδεια από τους φύλακες της πύλης και τον αρχηγό των παραμυθικών ηρώων. 

Έτσι, γίνεται η πρώτη επαφή των μαθητών με τους ήρωες και με τα αντίστοιχα γεωγραφικά 

διαμερίσματα στα οποία αναφέρονται. Οι μαθητές μέσα από εικόνες, αρχικά, μαντεύουν τους 

ήρωες και κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικότητάς τους, σύμφωνα με τις 
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προϋπάρχουσες γνώσεις που είχαν από τα παιδικά αναγνώσματά τους. Έπειτα, μαθαίνουν τα 

νέα ονόματα που θα λάβουν οι χαρακτήρες των παραμυθιών. Η γνωριμία με τους ήρωες 

συντελείται μέσα από το παραμύθι, το οποίο αποτελεί το βασικό μέσο διδασκαλίας, καθώς 

και μέσα από πολυτροπικές παρουσιάσεις, φύλλα εργασίας, εννοιολογικούς χάρτες, 

πολιτικούς χάρτες, ηλεκτρονικές ιστοσελίδες, παιχνίδια και παραδοσιακούς χορούς (για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενότητα, βλ. 46 σελ., Παράτημα Ι 121 σελ., 

Παράρτημα ΙΙ 177 σελ.). 

2.  Θράκη: «Ο Αλαντίνoγλου»: 

Στη συνέχεια, οι μαθητές «ταξιδεύουν» στη Θράκη μέσα από την περιήγηση του βασικού 

ήρωα, Αλαντίνογλου, στο παρόν γεωγραφικό διαμέρισμα. Η ενότητα χωρίζεται σε τρεις 

υποενότητες, οι οποίες θα συνθέσουν τρεις ξεχωριστές φάσεις σε μια ενδεχόμενη υλοποίηση. 

Μέσα από τη γενικότερη ενότητα, τα παιδιά γνωρίζουν το λόγο που ο γνωστός ήρωας 

«Αλαντίν», πήρε την ονομασία Αλαντίνογλου, καθώς η κατάληξη του ονόματός του 

προσιδιάζει με τις καταλήξεις των επιθέτων –όγλου των Μικρασιατών που κατοικούν στη 

Θράκη. Όλη η ενότητα εκτυλίσσεται γύρω από την αναζήτηση του Αλαντίνογλου στο 

γεωγραφικό διαμέρισμα της Θράκης για την πριγκίπισσα Γιασεμή (τη γνωστή σε όλους 

Γιασμίν, η οποία πήρε αυτό το όνομα, λόγω των επιρροών του συγκεκριμένου τόπου από τη 

γειτονική Τουρκία και από τους Πομάκους που κατοικούν στην περιοχή). Ο Αλαντίνογλου 

αναζητά τη Γιασεμή, καθώς ο Τζαφάρογλου (ο γνωστός χαρακτήρας Τζαφάρ) έκλεψε την 

πριγκίπισσα  και την μετέφερε στους συγγενείς του, «στον κόσμο των ανθρώπων», και 

συγκεκριμένα στη Θράκη. Η εξέλιξη του παραμυθιού συνοδεύεται από πολυτροπικές 

παρουσιάσεις, ομαδικές δραστηριότητες και φύλλα εργασίας, μέσα από τα οποία οι μαθητές 

μαθαίνουν πολιτισμικά, ιστορικά, γεωγραφικά στοιχεία της Θράκης, καθώς, επίσης, 

λαμβάνουν τις απαραίτητες γνώσεις  που συνάδουν με τους στόχους και τις δραστηριότητες 

των πρώτων κεφαλαίων της γλώσσας της Δ΄ Δημοτικού (για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με την ενότητα, βλ. 48 σελ. ,Παράτημα Ι 123 σελ. & Παράρτημα ΙΙ 181 σελ.). 

3. Μακεδονία: «Ο Μέγας Κιχώτης»: 

Αντίστοιχα, στη Μακεδονία, οι μαθητές «ταξιδεύουν» μέσω των περιπετειών του Μέγα 

Κιχώτη, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουν τις απαραίτητες γνώσεις (γραμματικές, συντακτικές, 

έκφρασης-έκθεσης) των επόμενων κεφαλαίων της Γλώσσας, μέσα σε ένα πολυτροπικό και 

διαθεματικό πλαίσιο που συνδυάζει στοιχεία από τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα. Το 

όνομα του βασικού χαρακτήρα στοχευμένα έχει αλλάξει από «Δον Κιχώτης» σε «Μέγας 

Κιχώτης», για να προσιδιάζει στον Μέγα Αλέξανδρο, του οποίου ιδιαίτερη πατρίδα ήταν η 

Μακεδονία. Ο Μέγας Κιχώτης, σαν γνήσιος καβαλάρης, συνοδευόμενος από μία πληθώρα 

περιπετειών, παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με τον Μέγα Αλέξανδρο, καθώς κι εκείνος 

έγινε γνωστός από τις περιπέτειές του, στις οποίες συνοδευόταν πάντα από το άλογό του τον 

«Βουκεφάλα» (γι’ αυτό το λόγο αλλάζει και το όνομα του αλόγου του Δον Κιχώτη από 

«Ροσινάντε», σε «Βουκεφάλντε», ώστε να παραπέμπει στο άλογο του Μέγα Αλέξανδρου). Η 

ενότητα του Μέγα Κιχώτη χωρίζεται σε πέντε υποενότητες, στις τέσσερις από τις οποίες 

υπάρχει το παραμύθι ως βασικό μέσο. Στην τελευταία ενότητα, η οποία αποτελεί και 

αξιολόγηση-ανατροφοδότηση, οι μαθητές δημιουργούν ένα διαδραστικό επιτραπέζιο 

κατασκευάζοντας μια μακέτα, καθώς και έναν κώδικα μέσω του λογισμικού scratch 

(https://scratch.mit.edu/), το οποίο αφότου το συνδέσουν με καλώδια στην μακέτα που 

κατασκεύασαν μέσω του makey-makey, παίζουν μαθαίνοντας (για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με την ενότητα, βλ. 55 σελ. , Παράρτημα Ι 129 σελ. & Παράτημα ΙΙ 199 σελ.). 

https://scratch.mit.edu/)
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4. Ήπειρος: «Ο Ρομπέν της Ηπείρου»: 

Μέσω του Ρομπέν της Ηπείρου (ο γνωστός σε όλους ως Ρομπέν των Δασών), οι μαθητές 

γνωρίζουν την Ήπειρο. Η παρούσα ενότητα χωρίζεται σε τρεις υποενότητες. Τα παιδιά 

συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το διδακτικό αντικείμενο της 

Γλώσσας, καθώς και με άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως η Μελέτη Περιβάλλοντος και η 

Φυσική Αγωγή. Μάλιστα, όσον αφορά τη Φυσική Αγωγή, οι μαθητές εξασκούνται σε ένα 

ιδιαίτερα πρωτότυπο άθλημα, αυτό της τοξοβολίας (ο Ρομπέν σα γνήσιος τοξοβόλος, τους 

«διδάσκει» την τέχνη του) (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενότητα, βλ. 66 

σελ., Παράρτημα Ι  136 σελ. & Παράτημα ΙΙ 234 σελ.). 

5. Θεσσαλία: «Η Θεοδώρα η μικρή εξερευνήτρια»: 

Η Ντόρα η μικρή εξερευνήτρια, εδώ συστήνεται ως Θεοδώρα η μικρή εξερευνήτρια, ώστε το 

όνομά της να συνάδει περισσότερο με την ελληνική κουλτούρα. Η Θεοδώρα «επιλέχθηκε» 

από τους φύλακες να επισκεφθεί τη Θεσσαλία. Μέσα από τις περιπέτειές της καλύπτονται οι 

στόχοι και οι δραστηριότητες της 7
ης

 ενότητας  της Γλώσσας, καθώς και της 3
ης

 ενότητας της 

Μελέτης Περιβάλλοντος, ενώ επιχειρείται εκστρατεία υπέρ της χρήσης του ποδηλάτου, 

συνήθεια που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της Θεσσαλίας            

(για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενότητα, βλ. 73 σελ., Παράρτημα Ι 142 σελ. & 

Παράτημα ΙΙ 245 σελ.) 

6. Στερεά Ελλάδα: «Ο Ηρακλής ο Στερεοελλαδίτης»: 

Ο Ηρακλής είναι ο βασικός ήρωας των παραμυθιών που σχετίζονται με τη Στερεά Ελλάδα. Οι 

μαθητές, σε αυτή την ενότητα γνωρίζουν τους Δελφούς και τα αγωνίσματα του στίβου, τη 

Θήβα, καθώς και το γρίφο της Σφίγγας στην Αρχαία Θήβα, το φαινόμενο του Ευρίπου στη 

Χαλκίδα και τη σημασία της ελιάς για τη διατροφή και για τον πολιτισμό μας. Δεν θα 

μπορούσε να επιλεγεί άλλος ήρωας από τον Ηρακλή, καθώς κατάγεται από τη Στερεά 

Ελλάδα, γι’ αυτό και η ερευνήτρια του έδωσε την ονομασία «Ηρακλής ο Στερεολλαδίτης». 

(για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενότητα, βλ. 75 σελ. , Παράρτημα Ι 145 σελ.  

& Παράτημα ΙΙ 250 σελ.) 

7. Πελοπόννησος: «Ο Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος»: 

Από τις καταλήξεις των ονομάτων των βασικών ηρώων γίνεται έκδηλη η προσπάθεια της 

ερευνήτριας να ταυτίσει τους ήρωες με τους κατοίκους της Πελοποννήσου, καθώς η 

πλειονότητα των επιθέτων τους έχουν την κατάληξη –πουλος. Τα σημαντικότερα ιστορικά και 

πολιτισμικά σημεία στα οποία εστιάζει η παρούσα ενότητα είναι η Δίολκος, το Αρχαίο 

Θέατρο της Επιδαύρου, η Ολυμπία και οι Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες, η Σπάρτη και ο 

Σπαρτιατικός τρόπος ζωής. Παράλληλα, οι μαθητές λαμβάνουν γνώσεις και εμπλέκονται σε 

ομαδικές δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με γλωσσικές ασκήσεις, με ιστορικά 

ζητήματα (π.χ. Σπάρτη, βλ. Ιστορία Δ΄ Δημοτικού), με την προστασία των δασών και την 

αποφυγή ενεργειών που μπορεί να προκαλέσουν καταστροφικές πυρκαγιές, όπως αυτές της 

Ηλείας (βλ. Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού), με δραστηριότητες Φυσικής Αγωγής που 

σχετίζονται με τα επίσημα αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων και με θεατρικά παιχνίδια και 

παιχνίδια ρόλων που σχετίζονται με τη Θεατρική Αγωγή και το Αρχαίο Θέατρο της 

Επιδαύρου (βλ. Ιστορία Δ΄ Δημοτικού) (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

ενότητα, βλ. 79 σελ., Παράρτημα Ι 150 σελ. & Παράτημα ΙΙ 255 σελ.). 
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8.  Κρήτη: «Η πριγκίπισσα Αριάδνη»: 

Η πριγκίπισσα Αριάδνη, λόγω της συγγένειάς της με το βασιλιά Μίνωα (ήταν κόρη του 

Μίνωα) και εξαιτίας του μυθικού στοιχείου που την περιέβαλε επιλέχθηκε ως η 

καταλληλότερη ηρωίδα για την ενότητα του κρητικού παραμυθιού. Οι μαθητές 

ξαναθυμούνται τη μυθολογία που σχετίζεται με την Κρήτη, το Μινωϊκό Πολιτισμό, την 

Κνωσό, τη Φαιστό, το Λαβύρινθο, το Μινώταυρο το Θησέα. Παράλληλα, με αφορμή το 

κείμενο, εξασκούνται σε γλωσσικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 10
η
 ενότητα της 

Γλώσσας. Τέλος, μαθαίνουν να κινούνται στους ρυθμούς της σούστας και του παντοζάλη (για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενότητα, βλ.  σελ. 85, Παράρτημα Ι 159 σελ. & 

Παράτημα ΙΙ 271 σελ.). 

9. Νησιά Αιγαίου: «Ο Σεβάχ ο Αιγιανός»: 

Ο Σεβάχ ο Θαλασσινός, ως ήρωας της θάλασσας επιλέχθηκε να «ταξιδέψει» στο Αιγαίο. 

Εξαιτίας, του ταξιδιού του, μάλιστα, πήρε το όνομα «Σεβάχ ο Αιγιανός». Μέσα από το 

παραμύθι του συγκεκριμένου ήρωα εκτός από τα νησιά και τον πολιτισμό του Αιγαίου, οι 

μαθητές προβληματίζονται και σε σχέση με περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως τη διατήρηση 

και προστασία της κοιλάδας των πεταλούδων στη Ρόδο, καθώς και σε σχέση με κοινωνικά 

ζητήματα, όπως το προσφυγικό ζήτημα που πλήττει ιδιαίτερα τα νησιά του Αιγαίου στις μέρες 

μας (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενότητα, βλ. 89 σελ., Παράρτημα Ι 165 

σελ. & Παράτημα 278 σελ.) 

10. Νησιά Ιονίου: «Ο Οδυσσέας από την Ιθάκη»: 

Ο γνωστός σε όλους Οδυσσέας από την Ιθάκη αποτελεί το βασικό ήρωα που θα «ξεναγήσει» 

τους μαθητές στο Ιόνιο Πέλαγος (σε μια ενδεχόμενη υλοποίηση της παρούσας πρότασης). Η 

ιστορία και οι περιπέτειες του Οδυσσέα που ήδη έχουν γνωρίσει οι μαθητές στη Γ΄ Δημοτικού 

δεν θα είναι οι ίδιες, καθώς ο συγκεκριμένος ήρωας καλείται να ξαναζήσει τις περιπέτειές του 

με τα δεδομένα της σημερινής κοινωνίας. Όλα είναι εντελώς διαφορετικά στο ταξίδι του, 

καθώς υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο αλλάζει όλη την πλοκή του μύθου, όπως τον ξέραμε. Το 

στοιχείο αυτό είναι η τεχνολογία. Τα γεγονότα και οι περιπέτειές του εντάσσονται  στα 

δεδομένα της σύγχρονης εποχήw, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας Οδυσσέας ο οποίος 

χρησιμοποιεί τα τεχνολογικά μέσα, για να επικοινωνήσει με την Πηνελόπη, ώστε να της 

δώσει κουράγιο να τον περιμένει. Η επικοινωνία γίνεται μέσα από το τηλέφωνο ή το e-mail. 

Έτσι, οι μαθητές εμπλέκονται σε γλωσσικές δραστηριότητες (π.χ. μαθαίνουν να δημιουργούν 

λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να στέλνουν ηλεκτρονικό μήνυμα, καθώς 

γράφουν το e-mail που στέλνει ο Οδυσσέας στην Πηνελόπη) ή σε ομαδικές κατασκευές (π.χ. 

κατασκευάζουν ένα τηλέφωνο με ποτήρια και κλωστή και παίζουν παιχνίδια ρόλων). Η 

ενασχόληση με την τεχνολογία, θα δημιουργήσει κίνητρα στους μαθητές, θα εξάψει το 

ενδιαφέρον και την προσοχή τους με αποτέλεσμα να επιτευχθούν καλύτερα μαθησιακά 

αποτελέσματα (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενότητα, βλ. 92 σελ., 

Παράρτημα Ι 169 σελ. & Παράτημα ΙΙ 284 σελ.). 

11. Όλοι οι ήρωες σε ένα παραμύθι 

Ο κύκλος των παραμυθιών ολοκληρώνεται με την παρούσα ενότητα στην οποία οι εννέα 

ήρωες/ ομάδες ηρώων, διοργάνωσαν μία πανεθνική παραμυθική συνάντηση, στην οποία 

ενημέρωσαν όλους τους κατοίκους του παραμυθικού κόσμου, σχετικά με το τι είδαν στην 

Ελλάδα του ανθρωπόκοσμου. Οι μαθητές κοιτούν το χάρτη των γεωγραφικών διαμερισμάτων 
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και ξαναθυμούνται όλα όσα συνάντησαν σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα. Η κάθε ομάδα 

επικοινωνεί με τις υπόλοιπες, έτσι ώστε να καταλήξουν σε έναν τόπο  που τους άρεσε πιο 

πολύ από όλους όσους είδαν. Έτσι, αναπτύσσεται μία διαδραστική επικοινωνία και 

ανταλλαγή απόψεων των μαθητών με τους μαθητές κάποιου σχολείου του τόπου που τους 

έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Επιπλέον, εάν υπάρχει η δυνατότητα, μπορεί να διοργανωθεί μία 

εκδρομή στον τόπο ενδιαφέροντος και μία συνάντηση από κοντά με την τάξη που 

επικοινωνούν οι μαθητές (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενότητα, βλ. 96 σελ., 

Παράρτημα Ι 174 σελ. & Παράτημα ΙΙ 290 σελ.). 
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4. Οι βασικές επιδιώξεις της διδακτικής πρότασης  

Ο βασικός σκοπός της διδακτικής πρότασης που σχεδιάστηκε από την ερευνήτρια 

είναι η προσέγγιση  της Γλώσσας και του ελληνικού Πολιτισμού μέσα από μια ενδιαφέρουσα 

εκπαιδευτική διαδικασία που θέτει ως μέσο το παραμύθι, το παιχνίδι και μια σειρά από 

διαθεματικές δραστηριότητες, σχεδιασμένες σε ένα πολυτροπικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα 

επιδιώκεται να καλυφθεί μέσα από τις «άγνωστες περιπέτειες, γνωστών ηρώων», το 

μεγαλύτερο μέρος των στόχων και των δραστηριοτήτων που τίθενται από το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών για ολόκληρη τη Γλώσσα της Δ΄ Δημοτικού, αλλά και μεγάλο μέρος 

των αντίστοιχων στόχων και δραστηριοτήτων που τίθενται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα για 

τη Μελέτη Περιβάλλοντος, την Ιστορία, τα Εικαστικά, τη Μουσική, τη Φυσική και Θεατρική 

Αγωγή.  

Μέσα από την αφήγηση των παραμυθιών, τις εικόνες, τις πολυτροπικές παρουσιάσεις 

και τις ομαδικές δραστηριότητες, το εκάστοτε αντικείμενο διδασκαλίας, με έμφαση στο 

διδακτικό αντικείμενο της Γλώσσας, επιδιώκεται να ξεφύγει από τα όρια της στείρας 

αναπαραγωγής γνώσεων και να προαχθεί η μάθηση και η επίτευξη των στόχων του 

Αναλυτικού Προγράμματος μέσα από ένα πολυτροπικό και ευχάριστο περιβάλλον, που 

ενισχύει την αλληλόδραση μεταξύ των μαθητών και τη σύνδεση μεταξύ των μαθημάτων.  

Οι επιμέρους στόχοι και επιδιώξεις της πρότασης εφαρμογής διακρίνονται σε πέντε 

κατηγορίες, τους γνωστικούς, τους γλωσσικούς/επικοινωνιακούς, τους 

κοινωνικούς/παιδαγωγικούς, τους κινητικούς και τους περιβαλλοντολογικούς/ 

γεωμορφολογικούς στόχους.  

Όσον αφορά στους γνωστικούς στόχους, επιδιώκεται: α) η γνωριμία με τον κάθε τόπο 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ( ήθη, έθιμα, ντοπιολαλιές, παραδοσιακοί χοροί ιστορία, 

γεωγραφικά στοιχεία, κ.ά.), β) η ενίσχυση της φιλαναγνωσίας, γ) η ενίσχυση της πολιτισμικής 

επίγνωσης, δ) η εξάσκηση στην ανάγνωση, την ορθογραφία και την επίλυση γραμματικών και 

συντακτικών δραστηριοτήτων, μέσα από απολαυστικές ομαδικές εργασίες, ε) η σωστή χρήση 

από τους μαθητές σωστά τωνΤ.Π.Ε για την αναζήτηση πληροφοριών ή την ενίσχυση των 

δραστηριοτήτων τους. 

 

Οι γλωσσικοί/επικοινωνιακοί στόχοι αποσκοπούν στο: α) να καλλιεργήσουν οι 

μαθητές την αναγνωστική δεξιότητα, να αναγνωρίζουν και να ονοματίζουν πρόσωπα, τόπους 

και πράγματα, β) να εξασκηθούν στην παραγωγή και κατανόηση του γραπτού και προφορικού  

λόγου, γ) να επικοινωνήσουν ομαλά στα πλαίσια ενός διαλόγου και να είναι ικανοί να 

φερθούν σωστά σε άλλες επικοινωνιακές περιστάσεις, δ) να αφομοιώνουν και να 

αναπτύσσουν παραγλωσσικά στοιχεία, ε) να εντοπίζουν βασικά νοήματα από τα 

συμφραζόμενα, στ) να αναπτύξουν τη λεκτική και εξωλεκτική επικοινωνία, ζ) να εντοπίζουν 

λεπτομερείς πληροφορίες σε ένα γραπτό ή ηχητικό κείμενο, η) να εξασκηθούν στη σύνδεση 

του οπτικού με το με το ακουστικό ερέθισμα, θ) να εξασκηθούν στην επίλυση γραμματικών 

και συντακτικών ασκήσεων μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν θα τους δημιουργεί δυσφορία 

και θα προάγει τη μάθηση. 

Μέσω της  κατηγορίας των κοινωνικών/παιδαγωγικών στόχων επιδιώκεται οι μαθητές: 

α) να εξοικειωθούν με την εργασία σε ομάδες, β) να συνεργαστούν για την επίτευξη ενός 

κοινού στόχου, γ) να καλλιεργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης και αποδοχής, δ) να καλλιεργήσουν 

και να ενστερνιστούν στάσεις και συμπεριφορές  που οδηγούν στο σεβασμό, τη διατήρηση 

και την προστασία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, ε) να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα 
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διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος, μέσα από περιβαλλοντολογικές δράσεις, στ) 

να μάθουν να αγωνίζονται μέσα σε ένα πνεύμα  ευγενούς άμιλλας, μέσα από αθλητικές 

δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα κατά την υλοποίηση της διδακτικής πρότασης 

Η αναφορά στους κινητικούς στόχους αποσκοπεί στο: α) να συνδυάσουν οι μαθητές 

την οπτική-ακουστική αντίληψη με την κίνηση, β) να αναπτύξουν δεξιότητες 

προσανατολισμού, μετακίνησης και εγρήγορσης, γ) να αναπτύξουν το ρυθμό και να 

καλλιεργήσουν τις χορευτικές τους δεξιότητες και τεχνικές, σε παραδοσιακούς σκοπούς 

διαφόρων περιοχών της χώρας μας. 

Τέλος, μέσω των περιβαλλοντολογικών/ γεωμορφολογικών στόχων επιδιώκεται: α) να 

γνωρίσουν οι μαθητές τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας, τους νομούς και τις 

πρωτεύουσές τους, β) να μάθουν σε ποιες περιοχές της Ελλάδας η χλωρίδα και η πανίδα 

εκπέμπει σήμα κινδύνου, γ) να γνωρίσουν συγκεκριμένα είδη που τείνουν να εξαφανιστούν 

σε διάφορες περιοχές ανά τη χώρα και να προβούν σε δράσεις για την προστασία και τη 

διαφύλαξή τους. 

 (Οι επιμέρους στόχοι κάθε διδακτικής ενότητας παρουσιάζονται λεπτομερώς παρακάτω, βλ. 

Προτάσεις υλοποίησης των έντεκα θεματικών ενοτήτων, σελ. 45 ) 

 

4.1. Ορισμός της τάξης αναφοράς 

Για όλο το παρόν υλικό η ερευνήτρια έπρεπε να ορίσει μία τάξη αναφοράς, ώστε να 

μην είναι αυθαίρετο και αόριστο, αλλά να είναι στοχευμένο προς μία συγκεκριμένη ηλικιακή 

ομάδα. Η τάξη για την οποία σχεδιάστηκε η παρούσα διδακτική πρόταση είναι η Δ΄ 

Δημοτικού, καθώς οι στόχοι και οι επιμέρους επιδιώξεις που τέθηκαν κατά το σχεδιασμό της 

πρότασης συνάδουν απόλυτα με τους στόχους που τίθενται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών και στα σχολικά εγχειρίδια της Δ΄ τάξης. Μάλιστα, όπως τονίστηκε και παραπάνω, 

η ακολουθία των δραστηριοτήτων και των στόχων του υλικού ακολουθεί απόλυτα τη ροή των 

αντίστοιχων στόχων και δραστηριοτήτων των ενοτήτων της Γλώσσας, καθώς, επίσης, και 

μεγάλος μέρος των στόχων και των δραστηριοτήτων των άλλων εμπλεκόμενων γνωστικών 

αντικειμένων της Δ΄ Δημοτικού (Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική Αγωγή, Ιστορία, 

Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή). Τέλος, οι προϋπάρχουσες γνώσεις που έχουν λάβει οι μαθητές 

από τα γνωστικά αντικείμενα της Γ΄ τάξης(κυρίως από τη Γλώσσα, τη Μελέτη Περιβάλλοντος 

και τη Μυθολογία), είναι απαραίτητες για να προβούν στη συμμετοχή των δραστηριοτήτων 

του παρόντος υλικού.  

Η επιλογή της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας δεν είναι τυχαία, επίσης, διότι οι 

μαθητές Δ΄ τάξης έχουν ως ένα βαθμό αναπτύξει τους μηχανισμούς ομαδικής εργασίας και 

ομαλής επικοινωνίας μεταξύ τους, επομένως, μπορούν πιο εύκολα να εργαστούν μέσα σε 

ομάδες, καθώς και να συνεργαστούν ομαλά με τα μέλη της ομάδας στην οποία ανήκουν, αλλά 

και με τα μέλη των άλλων ομάδων. Έχουν αποκτήσει, λοιπόν, την απαιτούμενη ωριμότητα, 

ώστε να μπορέσουν να σκεφτούν και να δράσουν συλλογικά. 

Επιπλέον, η επιλογή της Δ΄ τάξης σχετίζεται και με έναν ακόμη παράγοντα, καθαρά 

χρηστικής λειτουργίας. Στην παρούσα ηλικία οι μαθητές έχουν ξεφύγει από το στάδιο του 

συλλαβισμού ή της μη σωστής άρθρωσης των λέξεων. Έχουν φτάσει σε μία ηλικία που τους 

επιτρέπει να χειρίζονται με μεγαλύτερη ευκολία τον προφορικό είτε το γραπτό λόγο. 

Επομένως, η αναγνωστική ακρίβεια σε σημεία όπου είναι απαραίτητο, αλλά και η παραγωγή 
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λόγου (γραπτού ή προφορικού) θα αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα, ώστε να μη 

δυσχεραίνεται η διαδικασία κατάκτησης της γνώσης λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, καθώς, 

επίσης, και η ορθή εξαγωγή νοήματος. 

Βέβαια,  η ηλικία των μαθητών που φοιτούν στη Δ΄ τάξη, σε αντίθεση με τον 

παράγοντα της ωριμότητας ως προς τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, σχετίζεται και με τον 

παράγοντα της κατάλληλης ηλικίας (του νεαρού της ηλικίας) για την αφήγηση διαδραστικών 

παραμυθιών. Αν το υλικό απευθυνόταν σε μία τάξη μικρότερης ηλικιακής ομάδας, οι μαθητές 

δεν θα είχαν αναπτύξει τους κατάλληλους μηχανισμούς για την εμπλοκή σε ομαδικές 

δραστηριότητες, στον αντίποδα, αν απευθυνόταν σε κάποια τάξη μεγαλύτερης ηλικιακής 

ομάδας, τα παραμύθια πιθανότατα να μην κέρδιζαν το ενδιαφέρον και την προσοχή των 

μαθητών, λόγω των διαφορετικών προτιμήσεων στα αναγνώσματα των παιδιών μεγαλύτερης 

ηλικίας, τα οποία έχουν ξεφύγει από τον κόσμο της φαντασίας και του παραμυθιού και 

αναζητούν κάτι πιο ρεαλιστικό, λιγότερο ευφάνταστο.   

 

4.2. Στάδια εφαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού 

Η παρούσα πρόταση διδασκαλίας περιλαμβάνει έντεκα φάσεις υλοποίησης, οι οποίες 

συνθέτουν τις έντεκα ενότητες των παραμυθιών και των δραστηριοτήτων: 

1. Ας γνωρίσουμε τους ήρωες 

2.  Θράκη: «Ο Αλαντίνoγλου» 

3. Μακεδονία: «Ο Μέγας Κιχώτης» 

4. Ήπειρος: «Ο Ρομπέν της Ηπείρου» 

5. Θεσσαλία: «Η Θεοδώρα η μικρή εξερευνήτρια» 

6. Στερεά Ελλάδα: «Ο Ηρακλής ο Στερεοελλαδίτης» 

7. Πελοπόννησος: «Ο Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος» 

8.  Κρήτη: «Η πριγκίπισσα Αριάδνη» 

9. Νησιά Αιγαίου: «Ο Σεβάχ ο Αιγιανός»  

10. Νησιά Ιονίου: «Ο Οδυσσέας από την Ιθάκη» 

11. Όλοι οι ήρωες σε ένα παραμύθι 

Ωστόσο, κάποιες από τις έντεκα ενότητες χωρίζονται σε μικρότερες υποενότητες: Ο 

Αλαντίνογλου χωρίζεται σε 3εις υποενότητες, ο Μέγας Κιχώτης σε 5 υποενότητες, ο Ρομπέν 

της Ηπείρου χωρίζεται σε 3εις υποενότητες, ο Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος 

χωρίζεται σε 2 υποενότητες.Τα στάδια κατά τα οποία θα πραγματοποιηθούν τόσο οι ενότητες 

όσο και οι υποενότητεςείναι τρία, το Προστάδιο, το Κύριο Στάδιο και το Μεταστάδιο. 

Προστάδιο: Σκοπός του σταδίου αυτού είναι να προκληθεί το ενδιαφέρον και τα κίνητρα των 

παιδιών για το θέμα του παραμυθιού, να ενεργοποιηθεί η προϋπάρχουσα γνώση  τους και να 

γίνει μια πρώτη εισαγωγή των μαθητών στο θέμα και στις δραστηριότητες που θα 

ακολουθήσουν (Γρίβα & Λαζαρίδου, 2014).  
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Κύριο Στάδιο: Στόχος αυτού του σταδίου είναι η παρουσίαση, η κατανόηση και η επεξεργασία 

του παραμυθιού με επίκεντρο τη Γλώσσα και τα πολιστισμικά στοιχεία του (Γρίβα & 

Λαζαρίδου, 2014). Τα παιδιά παρακολουθούν, μέσω των υλικοτεχνικών μέσων (προτζέκτορα, 

ηχεία, κ.ά), τις πολυτροπικές παρουσιάσεις του παραμυθιού, μέσα από εικόνες, ήχους και 

προτεινόμενες ηλεκτρονικές ιστοσελίδες. Επιπλέον, σε αυτό το στάδιο οι μαθητές 

εμπλέκονται σε ομαδικές-διαθεματικές δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες προωθείται η 

επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, η σύνδεση με τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα της Δ΄ 

τάξης και η καλλιέργεια των γνωστικών δεξιοτήτων τους. Για την επεξεργασία του θέματος 

κατά το κύριο στάδιο θα βοηθήσει μία σειρά από επικουρικά διδακτικά μέσα, όπως χάρτες, 

υπολογιστές, προτζέκτορες, φύλλα εργασίας και υλικά για κινητικές, κατασκευαστικές ή 

θεατρικές δραστηριότητες. 

Μεταστάδιο: Σκοπός αυτού του σταδίου είναι να κατακτήσουν τα παιδιά τη νεοαποκτηθήσα 

γνώση, να εκφραστούν, να παίξουν και να δημιουργήσουν σε ένα πολυτροπικό πλαίσιο. Τα 

παιδιά συμμετέχουν σε δραματοποιήσεις, παιχνίδια ρόλων, εικαστικές δημιουργίες, κινητικά 

ή επιτραπέζια παιχνίδια και χορό. Μέσα από αυτό το αλληλοδραστικό πλαίσιο παρέχεται η 

απαραίτητη αξιολόγηση και ανατροφοδότηση για τους μαθητές, αλλά και η σύνδεση με τις 

ενότητες ή τις υποενότητες που θα ακολουθήσουν. 

Σύμφωνα με άλλες πηγές, η πορεία σχεδιασμού και ολοκλήρωσης ενός project 

διαμορφώνεται  σε τέσσερα στάδια (Μπρίνια, 2005, σ.211-15, Σουλιώτη κ.α., 2004, σ.45-46, 

Fried et al., 2002, σ. 8, Stoller , 2002, σ. 117): 

1. To πρώτο στάδιο είναι αυτό του προβληματισμού ή σχεδιασμού (planning)  Περιλαμβάνει 

την επιλογή, την ευαισθητοποίηση και το σχεδιασμό του θέματος. Αρχικά οι μαθητές 

συζητούν, ανταλλάσσουν απόψεις, προβληματίζονται. Πολύ σημαντική σε αυτό το σημείο 

είναι η μέθοδος του καταιγισμού των ιδεών. Όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας εκφράζουν 

αβίαστα οποιαδήποτε ιδέα, άποψη τους έρχεται στο μυαλό. Έπειτα από συζήτηση όλων των 

μελών της ομάδας διαρθρώνουν το πλαίσιο και τη δομή του θέματος ακτινωτά, με κέντρο το 

θέμα και καθορίζουν το σκοπό και το περιεχόμενό του.  

2. Στο δεύτερο στάδιο,  αυτό της εκτέλεσης (Preparation)  ή της διεξαγωγής των 

δραστηριοτήτων, οι μαθητές πρέπει να εφαρμόσουν στην πράξη αυτά που σχεδίασαν, δηλαδή 

να κάνουν τις επισκέψεις σε οργανισμούς και επιχειρήσεις για επιτόπια έρευνα, να πάρουν 

συνεντεύξεις από ειδικούς, να συγκεντρώνουν το υλικό τους, να το επεξεργάζονται και να 

αναλύουν τα δεδομένα. Κατά την πορεία του παρεμβάλλονται διαλείμματα ενημέρωσης και 

ανατροφοδότησης και έτσι το θέμα της διευθέτησης του χρόνου θεωρείται ιδιαίτερα 

σημαντικό. Τα μέλη κάθε ομάδας ανταλλάσσουν απόψεις, εκθέτουν τις δυσκολίες που 

προκύπτουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης, για να τις αντιμετωπίσουν από κοινού και 

ταξινομούν το υλικό που  έχουν συγκεντρώσει. Κάθε ομάδα αναφέρει στην ολομέλεια τις 

δραστηριότητες που έχει ολοκληρώσει και γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών για την 

τελική παρουσίαση. Ο/Η εκπαιδευτικός αναλαμβάνει συμβουλευτικό και συντονιστικό ρόλο, 

παρατηρεί και αξιολογεί τους μαθητές, δρα ως πόλος επικοινωνίας, δίνει νόημα και συνοχή 

στις προσπάθειές τους με τη συνεχή ανατροφοδότηση που τους παρέχει. Προσανατολίζει τους 

μαθητές, ώστε να αποφύγουν τη σπατάλη χρόνου βαδίζοντας εμπειρικά και με τη μέθοδο της 

δοκιμής και της πλάνης. Οι παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού θα γίνονται μόνον, όταν και 

εφόσον το απαιτούν οι μαθητές. 
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3. Το τρίτο στάδιο είναι αυτό της παρουσίασης (presentation) της εργασίας από τους μαθητές, 

κατά το οποίο διαμορφώνουν την τελική τους μελέτη. Η παρουσίαση της εργασίας τους είναι 

ιδιαίτερα σημαντική, αφού η τελική εκπόνησή της δίνει ηθική ικανοποίηση στους μαθητές και 

γίνεται με ποικίλους τρόπους, ανάλογα με τη φύση της εργασίας (προφορική, γραπτή, 

παρουσίαση με διάφορα εποπτικά μέσα, θεατρική παράσταση, εκθέσεις,  κλπ).  

4. Το τέταρτο στάδιο είναι αυτό της αξιολόγησης (assessment). Παρότι οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η παρουσίαση της εργασίας στην τελική της μορφή είναι το 

τελευταίο στάδιο του project, αξίζει να αφιερωθεί κάποιος χρόνος, ώστε να έχουν οι μαθητές 

τη δυνατότητα να κάνουν την αυτοκριτική τους και τον απολογισμό (reflection) της εμπειρίας 

που αποκόμισαν. Στο τέταρτο στάδιο, λοιπόν, αξιολογούν το αποτέλεσμα της εργασίας τους, 

εξετάζουν την επίτευξη ή μη των στόχων που αρχικά είχαν τεθεί, εκτιμούν τι θα μπορούσε να 

είχε γίνει διαφορετικά, διακρίνουν τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της όλης διαδικασίας και 

δίνουν συμβουλές για τα επόμενα projects. Με τον τρόπο αυτό συνειδητοποιούν τη γνώση 

που αποκόμισαν, ενώ ο εκπαιδευτικός επωφελείται και  από την εμπειρία των μαθητών για το 

σχεδιασμό μελλοντικών εργασιών.  

 Ωστόσο, κατά το σχεδιασμό της παρούσας έρευνας, θα επιλεγεί το τριμερές μοντέλο 

διάρθρωσης της διδασκαλίας σε Προστάδιο, Κύριο Στάδιο και Μεταστάδιο, σύμφωνα με το 

χωρισμό των σταδίων που ακολούθησαν οι Γρίβα & Λαζαρίδου (2014). Η επιλογή αυτή, της 

ερευνήτριας δεν ήταν τυχαία, καθώς έκρινε πως τα δύο τελευταία στάδια της «παρουσίασης» 

και της «αξιολόγησης» που τέθηκαν παραπάνω (σύμφωνα με την οργάνωση της διδασκαλίας 

σε τέσσερα μέρη), μπορούν να συναποτελέσουν ένα στάδιο, αυτό του Μετασταδίου. Συνεπώς, 

έκρινε πιο πρόσφορη την τριμερή δομή των σταδίων.  

 Όπως προαναφέρθηκε και παραπάνω, οι δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα και στα 

τρία στάδια (Προστάδιο, Κύριο Στάδιο, Μεταστάδιο), θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση 

βοηθητικών διδακτικών μέσων, τα οποία εκτός από τη λειτουργική τους αξία προσδίδουν 

ζωντάνια και κερδίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών.  

Το παραμύθι θα αποτελέσει το κύριο μέσο, από το οποίο δίνεται η αφορμή για 

παιχνίδι και ανάπτυξη άλλου είδους ομαδικών δραστηριοτήτων. Τα γραπτά παραμύθια που 

παρουσιάζονται παρακάτω (βλ. παράρτημα), συνοδεύονται από μία σειρά powerpoint , στα 

οποία υπάρχει ηχογραφημένη και εικονογραφημένη όλη η πορεία υλοποίησης του κάθε 

παραμυθιού ή των υποκατηγοριών του. Μάλιστα, σε πολλά σημεία πίσω από τα λόγια των 

ηρώων παίζει η παραδοσιακή μουσική κάθε τόπου που επισκέπτονται οι βασικοί χαρακτήρες.  

Το κάθε powerpoint αποτελεί έναν πλήρη οδηγό τόσο για τους μαθητές όσο και για τον ίδιο 

τον εκπαιδευτικό, καθώς παρουσιάζει μέσα από ένα πολυτροπικό  πλαίσιο τη σειρά των 

παραμυθιών με ήχο, εικόνα (σκιτσάκια κατασκευασμένα από την ίδια την ερευνήτρια στο 

Toondoo http://www.toondoo.com/ ) και πληθώρα διαδραστικών εφέ (κινήσεις ηρώων, κ.ά). 

Επιπλέον, καθώς παρουσιάζεται το κάθε παραμύθι, το powerpoint καθοδηγεί και εμπλέκει 

τους μαθητές στην εκτέλεση κάποιας δραστηριότητας [(λ.χ. με μία φράση όπως: 

«προσπαθήστε να  βοηθήσετε τον Χ ήρωα στο ταξίδι του, ανατρέξτε στο φύλλο εργασίας και 

γράψτε μία επιστολή προς τους φύλακες της μυστικής πύλης που συνδέει τον κόσμο των 

παραμυθιών με τον κόσμο των ανθρώπων, ώστε να βοηθήσετε τον ήρωά μας», ή μπορεί να 

υπάρχει σε κάποια διαφάνεια κάποιος υπερσύνδεσμος με μια προτεινόμενη ιστοσελίδα, ή 

κάποια φράση που δίνει αφορμή για κάποιο παιχνίδι, ή ένας ρυθμικός σκοπός που δίνει 

αφορμή για χορό, τραγούδι, κ.ά.)(βλ. παράτημα)]. 

http://www.toondoo.com/
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 Όπως γίνεται κατανοητό, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της 

συγκεκριμένης πρότασης διδασκαλίας, ώστε να επιτευχθεί η διαδραστική προβολή των 

παραμυθιών περιλαμβάνουν μία σειρά τεχνολογικών μέσων όπως: υπολογιστές, ηχεία, 

προτζέκτορα, διαδραστικό πίνακα. Επιπλέον, στο παράρτημα παρατίθεται μία σειρά φύλλων 

εργασίας, τα οποία αναφέρονται σε συλλογικές δραστηριότητες της γλώσσας, καθώς και σε 

κοινωνικές ή περιβαλλοντολογικές δραστηριότητες. Ο χορός, το τραγούδι, το παιχνίδι 

(κινητικό-θεατρικό), αποτελούν τρία μέσα, τα οποία, επίσης, χρησιμοποιούνται ευρέως καθ’ 

όλη τη διάρκεια της πρότασης διδασκαλίας. Τέλος, χρησιμοποιείται μία πληθώρα υλικών, για 

κατασκευές, κολλάζ ή για αυτοσχέδια κοστούμια και σκηνικά, καθώς και ένας μεγάλος 

αριθμός ηλεκτρονικών ιστοσελίδων και λογισμικών, τα οποία παρουσιάζονται με μεγάλη 

λεπτομέρεια στο Παράρτημα (βλ. ΠαράρτημαΙ σελ. 119 & Παράρτημα ΙΙ σελ. 175).   

  

4.3. Προτάσεις υλοποίησης των έντεκα θεματικών ενοτήτων 

Ακολουθούν οι προτάσεις υλοποίησης κάθε διδακτικής ενότητας των παραμυθιών, 

καθώς και οι αντίστοιχες δραστηριότητές τους. Μέσα από τη διάρθρωση των τριών σταδίων 

εφαρμογής τους (Προστάδιο, Κύριο Στάδιο, Μεταστάδιο) περιγράφεται με μεγάλη 

λεπτομέρεια η ακολουθία των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα με αφορμή τα 

παραμύθια. Όπως προαναφέρθηκε, στο Προστάδιο,  γίνεται η πρώτη επαφή των μαθητών με 

το θέμα και η σύνδεσή του με την προϋπάρχουσα γνώση των παιδιών μέσα από 

οπτικοακουστικές παρουσιάσεις ή δραστηριότητες που δίνουν το έναυσμα για να 

προχωρήσουμε παρακάτω. Στο Κύριο Στάδιο λαμβάνει  χώρα το παραμύθι με την παράλληλη 

παρουσίασή του και τις κύριες δραστηριότητες επεξεργασίας. Τέλος, κατά το Μεταστάδιο 

πραγματοποιείται η ανατροφοδότηση-αξιολόγηση και πολλές φορές μια προοικονομία για το 

τι μπορεί να έπεται στη συνέχεια. 

Βεβαίως, για να έχουμε μια σαφή εικόνα των όσων διαδραματίζονται σε κάθε φάση, 

καλό θα ήταν να ανατρέχουμε παράλληλα με τα στάδια υλοποίησης στα αντίστοιχα 

powerpoint και στο Παράρτημα, όπου υπάρχουν τα παραμύθια, πληροφορίες για τις 

δραστηριότητες και τις κατασκευές, καθώς και όλο το υλικό και οι απαραίτητες ιστοσελίδες ή 

τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν (βλ. ΠαράρτημαΙ σελ. 119 & Παράρτημα ΙΙ σελ. 175).  

Τέλος, στα στάδια υλοποίησης, οι δραστηριότητες αναφέρονται σε μία ιδανική τάξη 

των 20 ατόμων, όπου τα παιδιά χωρίζονται σε 4εις ομάδες των 5 ατόμων η κάθεμια. Βεβαίως, 

είναι δύσκολο έως απίθανο να βρεθεί κάποιος εκπαιδευτικός σε μία αντίστοιχη τάξη, ωστόσο, 

ο αριθμός των ατόμων της τάξης και των ατόμων των ομάδων αναφέρεται από την ερευνήτρια 

με καθαρά χρηστική λειτουργία, ώστε να επιτευχθεί μία καλύτερη και πιο ρεαλιστική 

περιγραφή των σταδίων και των δραστηριοτήτων ως προς τη σύνθεση των ομάδων και τους 

ρόλους που δύναται να επιτελέσουν. Επομένως, η εφαρμογή των δραστηριοτήτων σε μία 

διαφορετική τάξη (μεγαλύτερη ή μικρότερη της τάξης αναφοράς σύμφωνα με τα στάδια 

υλοποίησης), σαφέστατα και μπορεί να πραγματοποιηθεί με μικρές τροποποιήσεις στον 

αριθμό των μελών των ομάδων και στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων σε σχέση με τα 

πρότυπα που περιγράφονται (εκεί έγκειται άλλωστε και η ευελιξία του εκπαιδευτικού). 
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4.3.1. Ας γνωρίσουμε τους ήρωες (βλ. ΠαράρτημαΙ σελ. 121 & Παράρτημα ΙΙ σελ.177) 

Μαθησιακοί Στόχοι: 

Γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες: 

 Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας 

(παραγωγή λόγου – γραπτού – προφορικού) 

Κοινωνικές δεξιότητες 

 Καλλιέργεια της συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας και μεταξύ των ομάδων 

 Να αναπτύξουν την ευγενή άμιλλα και το συναγωνισμό μέσα από τη διαδικασία των 

δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα μέσα, αλλά και έξω από την τάξη   

Γνωστικές δεξιότητες: 

 Να γνωρίσουν τους ήρωες του παραμυθιού με το οποίο θα ασχοληθούν, ώστε να 

μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το κείμενο και να συμμετάσχουν στην εξέλιξη 

της ιστορίας 

 Να γνωρίσουν την πατρίδα τους (γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, κ.ά) μέσα από τη 

συμπλήρωση του φύλλου εργασίας και της πολυτροπικής αφήγησης 

 Να γνωρίσουν τον πολιτισμό, την ιστορία και την παράδοση της Ελλάδας μέσα από 

το παραμύθι, το παιχνίδι, το χορό και το τραγούδι. 

 Να είναι σε θέση να κατασκευάσουν έναν εννοιολογικό χάρτη. 

 Να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν σωστά ηλεκτρονικά εργαλεία για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως το Google Earth, το Inspiration, το Mindmeister, αλλά 

και ηλεκτρονικές ιστοσελίδες που τους είναι απαραίτητες 

Κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 Να είναι ικανοί να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν στην πράξη μέσα από ψυχοκινητικές 

δραστηριότητες, παιχνίδια, τραγούδι και χορό:  οπτική και ακουστική αντίληψη, να 

υποδέχονται και να πετούν την μπάλα, εξάσκηση στις δεξιότητες μετακίνησης, 

καλλιέργεια ικανότητας αντίδρασης, ανάπτυξη της ταχύτητας, ανταπόκριση σε 

ηχητικά ερεθίσματα, ανάπτυξη της ρυθμικής ικανότητας  

Διαθεματικό πλαίσιο: 

 Γλώσσα – Ιστορία - Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού, ενότητα 1 «Ελλάδα- Η 

χώρα μας (τόπος)» & ενότητα 2 «Ο πολιτισμός των Ελλήνων και των άλλων λαών 

(πολιτισμός)» - Φυσική Αγωγή: Αξιοποίηση του παραμυθιού, του παιχνιδιού και του 

χορού ως μέσων για μια διαθεματική  προσέγγιση  και γνωριμία με την Ελλάδα 

 Να συνδυάσουν διαθεματικά τη Γλώσσα με την Ιστορία και τον Πολιτισμό και να 

αναζητήσουν ήθη, έθιμα, παραδόσεις, μνημεία, αξιοθέατα, κ.ά.  

Στάδια υλοποίησης: 

Ο/Η εκπαιδευτικός χωρίζει, ενδεικτικά, τα παιδιά σε 4εις ομάδες των 5 ατόμων η 

καθεμιά και ορίζει αρχηγούς. Τους εξηγεί πως θα είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ 

τους, τόσο στο πλαίσιο της ομάδας, όσο και στο πλαίσιο συνεργασίας των ομάδων.  

Προστάδιο: 

 Οι μαθητές συζητούν, μέσα στην ομάδα, τον τίτλο της πρώτης διαφάνειας «Μια φορά 

κι έναν καιρό ο κόσμος των παραμυθιών ενώθηκε με τον κόσμο των ανθρώπων…» και 
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μαντεύουν τι μπορεί να ακολουθήσει. Στη συνέχεια, γίνεται μια πρώτη επαφή των μαθητών 

με το γενικότερο πλαίσιο των ιστοριών μέσω παρουσίασης και αφήγησης (βλ. ΠαράρτημαΙ 

σελ. 121, Παράρτημα ΙΙ σελ.177 & αρχείο powerpoint: Γνωριμία με τους ήρωες - 

1.Προστάδιο-υλικό για παρουσίαση). Τέλος, συζητούν με τους συμμαθητές τους, στο πλαίσιο 

της ομάδας, τις πιθανές απαντήσεις για τα τρία παρακάτω ερωτήματα που τους 

παρουσιάζονται: 

1. Μπορείτε να αναγνωρίστε τους ήρωες; 

2. Γνωρίζετε ποιο είναι το γεωγραφικό διαμέρισμα που θα ταξιδέψει ο καθένας; 

3. Μπορείτε να φανταστείτε γιατί επιλέχθηκε ο/η   συγκεκριμένος/η   ήρωας /ίδα    να 

ταξιδέψει στα αντίστοιχα γεωγραφικά διαμερίσματα; 

Αφού ολοκληρώσουν τη συζήτηση, ο αρχηγός κάθε ομάδας παρουσιάζει τις απαντήσεις της 

ομάδας του. 

Κύριο Στάδιο: 

 [Η παρούσα φάση μπορεί να διαδραματιστεί τόσο στο χώρο της τάξης (εφόσον 

υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή) όσο και στο χώρο του εργαστηρίου 

Πληροφορικής.] 

Τα παιδιά παρακολουθούν τη διαδραστική παρουσίαση (βλ. γνωριμία με τους ήρωες - 

αρχείο powerpoint: 2.Κύριο Στάδιο-παραμύθι γνωριμίας ηρώων), γνωρίζονται με τους ήρωες 

και τους τόπους που πρόκειται να επισκεφθούν, ακούν τα τοπικά παραδοσιακά τραγούδια που 

παίζουν απαλά πίσω από την αφήγηση και αναλαμβάνουν ομαδικές δραστηριότητες. 

 Στην αρχή της παρουσίασης, προβάλλεται ένας χάρτης, όπου λείπουν οι ονομασίες 

των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας μας. Παράλληλα, μοιράζεται ένα φύλλο 

εργασίας σε κάθε ομάδα (βλ. παράρτημα ΙΙ – γνωριμία με τους ήρωες - φύλλο εργασίας 

γεωγραφικών διαμερισμάτων, σελ. 121) , στο οποίο υπάρχει ο ίδιος χάρτης. Οι μαθητές 

συμβουλευόμενοι τον αντίστοιχο χάρτη της τάξης ή το Google Earth, καλούνται να 

συμπληρώσουν τις ονομασίες των γεωγραφικών διαμερισμάτων. Μόλις ολοκληρώσουν όλες 

οι ομάδες, προβάλλεται η διαφάνεια με τις ονομασίες.  

 Η ιστορία συνεχίζεται με παράλληλη πολυτροπική παρουσίαση. Τα παιδιά γνωρίζουν 

τους ήρωες, τους τόπους που πρόκειται να ταξιδέψει ο καθένας και «ταξιδεύουν» μαζί τους, 

εκτός των άλλων, και μέσω των παραδοσιακών ακουσμάτων.  

 Μόλις ολοκληρωθεί το κύριο κομμάτι της αφήγησης, οι μαθητές καλούνται να 

κατασκευάσουν έναν εννοιολογικό χάρτη (βλ. γνωριμία με τους ήρωες - αρχείο powerpoint 

2.). Ο/Η εκπαιδευτικός βοηθά τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας δραστηριότητας. 

(Ενδεχομένως, να είναι χρήσιμες και οι ειδικές γνώσεις του συναδέλφου εκπαιδευτικού που 

ειδικεύεται στο μάθημα της Πληροφορικής, σε περίπτωση που οι μαθητές επιλέξουν να 

δημιουργήσουν έναν ηλεκτρονικό εννοιολογικό χάρτη).  

 Στη συνέχεια, οι αρχηγοί των ομάδων παρουσιάζουν, είτε μέσω έντυπου είτε μέσω 

ηλεκτρονικού υλικού τους εννοιολογικούς χάρτες των ομάδων τους. Όλοι οι μαθητές 

συζητούν, σχολιάζουν και συνεργάζονται για τυχόν λάθη.  
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Μεταστάδιο: 

Και τώρα… «ταξιδεύουμε» μέσα από παιχνίδι, χορό και τραγούδι! 

[Σε αυτό το σημείο για οικονομία χρόνου μπορούν να επιλεχθούν μόνον κάποιες από 

τις προτεινόμενες δραστηριότητες] 

 Οι μαθητές βγαίνουν στον προαύλιο χώρο του σχολείου ή πηγαίνουν στο γυμναστήριο 

και παίζουν μια παραλλαγή του παιχνιδιού «ψείρες» με τα ονόματα των νομών και των 

ηρώων  που έμαθαν στο κύριο στάδιο (βλ. παράρτημαΙΙ για τις οδηγίες του παιχνιδιού, σελ. 

179).  

 Το ευχάριστο «ταξίδι», όμως, δε σταματά μόνο μέσω του παιχνιδιού. Οι μαθητές 

συγκεντρώνονται ξανά στο γυμναστήριο ή στην αυλή και μαθαίνουν να χορεύουν σύμφωνα 

με το ρυθμό, και τα απαιτούμενα βήματα, κάποιον ή κάποιους από τους παραδοσιακούς 

χορούς που ακούγονται απαλά, πίσω από τα λόγια των ηρώων, κατά τη φάση της αφήγησης 

(μπορούν να τελειώσουν αυτή τη φάση με κάποιον πιο αργό χορό για αποθεραπεία) (βλ. 

παράρτημα ΙΙ για τους χορούς που ακούστηκαν και που προτείνονται σε αυτό το στάδιο, σελ. 

179).  

Σε αυτό το σημείο, πολύτιμη θα είναι η συνεργασία με τον/την συνάδελφο εκπαιδευτικό που 

ειδικεύεται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Επιπλέον, όλη η παρούσα φάση μπορεί να 

λάβει χώρα την ώρα της Φυσικής Αγωγής. 

 

4.3.2. Ο Αλαντίνογλου (βλ. ΠαράρτημαΙ σελ. 123 & Παράρτημα ΙΙ σελ.181) 

Ο Αλαντίνογλου χωρίζεται σε τρεις διδακτικές φάσεις. Παρακάτω, παρουσιάζονται τα 

στάδια υλοποίησης για κάθε ένα από τα τρία μέρη στα οποία χωρίζεται το κεφάλαιο του 

Αλαντίνογλου. 

(Α) Εισαγωγική φάση Αλαντίνογλου 

Μαθησιακοί στόχοι: 

Γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες: 

 Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας και 

μεταξύ των ομάδων (παραγωγή λόγου – γραπτού -προφορικού) 

 Να είναι σε θέση να κατανοήσουν το πλαίσιο της ιστορίας, ώστε να κάνουν εικασίες 

και για τη συνέχεια, και να εκφραστούν τόσο μέσα από τον προφορικό λόγο όσο και 

μέσα από τις εικόνες-τη ζωγραφική 

 Να είναι ικανοί να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο, ώστε να μπορούν να 

διηγηθούν γεγονότα (βλ. βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, ά τεύχος, Ενότητα 1: «Ένα 

ακόμα σκαλί» & στόχους ενότητας σελ. 9). 

Γνωστικές δεξιότητες: 

 Να γνωρίσουν τους ήρωες του παραμυθιού με το οποίο θα ασχοληθούν, ώστε να 

μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το κείμενο και να συμμετάσχουν στην εξέλιξη 

της ιστορίας 
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 Να μάθουν το περιεχόμενο και τη δομή που πρέπει να έχει μια διήγηση (βλ. βιβλίο 

μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, ά τεύχος, Ενότητα 1: «Ένα ακόμα σκαλί» & στόχους ενότητας 

σελ. 9).  

 Να μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά τους παροντικούς - παρελθοντικούς και 

μελλοντικούς χρόνους που διδάχθηκαν (βλ. βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, ά τεύχος, 

Ενότητα 1: «Ένα ακόμα σκαλί» & στόχους ενότητας σελ. 9). 

 Να αποκτήσουν επίγνωση των γλωσσικών, γεωγραφικών, πολιτισμικών και 

πολιτιστικών στοιχείων της Θράκης 

Κοινωνικές δεξιότητες 

 Καλλιέργεια της συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας και μεταξύ των ομάδων. 

 «Μια εικόνα - χίλιες λέξεις». Να μπορούν να εκφραστούν μέσω των εικόνων, 

αποτυπώνοντας και αποδίδοντας στα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός σκίτσου, 

στοιχεία από το χαρακτήρα και τον ψυχισμό ενός ήρωα 

Διαθεματικό πλαίσιο: 

 Γλώσσα –Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού, ενότητα 1 «Ελλάδα- Η χώρα μας 

(τόπος)» & ενότητα 2 «Ο πολιτισμός των Ελλήνων και των άλλων λαών 

(πολιτισμός)»: Αξιοποίηση της Γλώσσας και του παραμυθιού ως μέσου για μια 

διαθεματική  προσέγγιση  της περιοχής της Θράκης 

 Γλώσσα – Εικαστικά : Αξιοποίηση της ζωγραφικής ως μέσου έκφρασης 

Στάδια υλοποίησης: 

Τα παιδιά εξακολουθούν να είναι χωρισμένα , ενδεικτικά, σε 4εις ομάδες των 5 

ατόμων η καθεμιά. Για μια ακόμη φορά, θα είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ τους, τόσο 

στο πλαίσιο της ομάδας, όσο και στο πλαίσιο συνεργασίας των ομάδων. Βέβαια, τα μέλη και 

οι αρχηγοί των ομάδων σε κάθε ενότητα, που αφορά σε διαφορετικό γεωγραφικό διαμέρισμα 

δεν θα είναι τα ίδια με πριν. Δημιουργούνται νέες ομάδες, με νέα μέλη και αρχηγούς σε αυτό 

το σημείο. 

Προστάδιο: 

Οι μαθητές παρακολουθούν την πρώτη παρουσίαση, η οποία συνοδεύεται από τον ήχο 

του παραδοσιακού μουσικού οργάνου «γκάιντα» της Θράκης (βλ. αρχείο powerpoint ΑΛ. 1. 

Προστάδιο). Γνωρίζουν καλύτερα το βασικό ήρωα, τον Αλαντίνογλου και στη συνέχεια, 

προσπαθούν να φανταστούν τους υπόλοιπους ήρωες που θα συμμετάσχουν στην ιστορία που 

θα παρακολουθήσουμε, μέσα από τη μικρή περιγραφή της εισαγωγικής παρουσίασης που 

αφορά κυρίως στο χαρακτήρα και τις πράξεις τους. Η κάθε ομάδα, ωστόσο, αναλαμβάνει να 

αποτυπώσει σε χαρτί τα σκίτσα, δηλαδή, όχι την εσωτερική, αλλά την εξωτερική παρουσία 

των τριών άλλων ηρώων που θα συμμετάσχουν στην ιστορία (της πριγκίπισσας Γιασεμής, του 

Τζίνι και του Τζαφάρογλου). Μόλις ολοκληρωθούν οι ζωγραφιές όλων των ομάδων, μπορούν 

να συγκεντρωθούν και να κολληθούν σε κάποιο σημείο της αίθουσας.     

Κύριο στάδιο: 

Τα παιδιά παρακολουθούν την αφήγηση του παραμυθιού, η οποία, επίσης,  

συνοδεύεται από τον ήχο του παραδοσιακού μουσικού οργάνου «γκάιντα» της Θράκης (βλ. 

αρχείο powerpoint AΛ. 1. Κύριο Στάδιο). Στη συνέχεια, μοιράζεται σε κάθε ομάδα ένα φύλλο 

εργασίας (βλ. παράρτημαΙΙ, σελ. 181), το οποίο περιέχει τα λόγια του Τζίνι προς τους 

μαθητές, καθώς και περιθώριο από κάτω με ελεύθερες γραμμές. Το Τζίνι, λοιπόν, τους ζητά 
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να γράψουν, σε συνεργασία με τα μέλη της ομάδας τους, μια διήγηση σχετική με τα γεγονότα 

που έχουν συμβεί στον Αλαντίνογλου, ώστε να πειστούν οι φύλακες και να καταφέρουν να 

περάσουν την πύλη. Το περιεχόμενο και τη δομή μιας διήγησης οι μαθητές τα έχουν διδαχθεί 

στην πρώτη ενότητα του βιβλίου της Γλώσσας της Δ΄ Δημοτικού (βλ. βιβλίο μαθητή, Δ΄ 

Δημοτικού, ά τεύχος, Ενότητα 1: «Ένα ακόμα σκαλί» & στόχους ενότητας σελ. 9). Μόλις 

όλες οι ομάδες τελειώσουν, οι αρχηγοί των ομάδων σηκώνονται και κάνουν ανάγνωση την 

διήγηση της ομάδας τους. Η καλύτερη από τις εκθέσεις θα επιλεχθεί για τη συνέχεια του 

παραμυθιού.  

Μεταστάδιο: 

Συζήτηση πάνω σε τρία θέματα (μπορεί να επιλεχθεί μόνο ένα από τα παρακάτω): 

1.Οι μαθητές κοιτούν τις ζωγραφιές τους και συζητούν αν ο χαρακτήρας των ηρώων 

και η συμπεριφορά τους αποτυπώνονται μέσα από τις ζωγραφιές/τα σκίτσα που 

δημιούργησαν κατά το προστάδιο(π.χ. ο πανούργος Τζαφάρογλου, είναι κακός  ίσως να τον 

ζωγραφίσουν άσχημο και όχι χαμογελαστό, με κινήσεις έντονες που δείχνουν θυμό ή 

εκδίκηση). Άραγε η αφήγηση και η παράλληλη παρουσίαση δικαίωσε τη φαντασία τους; 

Είχαν δίκιο, δηλαδή, που ζωγράφισαν έτσι τους ήρωες; Τι θα μπορούσαν να αλλάξουν; Αφού 

σχολιάσουν όλα τα παραπάνω, γίνεται προβολή της τελικής παρουσίασης (βλ. αρχείο 

powerpoint ΑΛ. 1. Μεταστάδιο) με τα πραγματικά σκίτσα των ηρώων, ώστε να κατανοήσουν 

γι’ ακόμη μια φορά πώς μπορεί να αποτυπωθεί ο χαρακτήρας κάθε ήρωα μέσω των εικόνων 

(με την έκφραση του προσώπου, τα ρούχα, τις κινήσεις, κ.ά) 

2.Τα παιδιά, σχολιάζουν τα τυχόν λάθη που μπορεί να υπήρχαν στις υπόλοιπες 

διηγήσεις, οι οποίες και δεν επιλέχθηκαν για τη συνέχεια της ιστορίας.  

3.Μαντεύουν τι μπορεί να ακολουθήσει στη συνέχεια του παραμυθιού. 

(Β) Κύριο μέρος Αλαντίνογλου-Το ταξίδι στη Θράκη 

Μαθησιακοί Στόχοι: 

Γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες: 

 Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας 

(παραγωγή λόγου – γραπτού -προφορικού) 

 Να είναι σε θέση να κατανοήσουν το κείμενο καλά, ώστε να μπορούν να 

συμμετάσχουν ενεργά  στην εξέλιξη της ιστορίας και στις δραστηριότητες που θα 

λάβουν χώρα 

 Να μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα είτε στον προφορικό λόγο είτε μέσω του 

σώματος (παντομίμα) για να επισημάνουν σημεία και έννοιες που σχετίζονται με την 

ιστορία και τους ήρωες 

Γνωστικές δεξιότητες: 

 Να αποκτήσουν επίγνωση των πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής της Θράκης 

(παραδοσιακά τραγούδια Θράκης, καταλήξεις επιθέτων, ονόματα κατοίκων της 

περιοχής, συνήθειες και ζωή των κατοίκων στα Πομακοχώρια, παράδοση του 

καρναβαλιού της Ξάνθης, κ.ά.) 

 Να μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά τους παροντικούς, παρελθοντικούς και 

μελλοντικούς χρόνους που διδάχθηκαν (βλ. βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, ά τεύχος, 
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Ενότητα 1: «Ένα ακόμα σκαλί» & στόχους ενότητας σελ. 9 + Ενότητα 2: «Ρώτα το 

νερό τι τρέχει» σελ. 37).  

 Να είναι ικανοί να εντοπίζουν το υποκείμενο και το αντικείμενο σε μία πρόταση, 

καθώς και να γράφουν σωστά μια ολοκληρωμένη πρόταση με ρήμα-υποκείμενο-

αντικείμενο ή κατηγορούμενο (βλ. βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, ά τεύχος, Ενότητα 

1: «Ένα ακόμα σκαλί» & στόχους ενότητας σελ. 9 + Ενότητα 2: «Ρώτα το νερό τι 

τρέχει» & στόχους ενότητας σελ. 31) 

 Να αντιληφθούν σε ποιες λέξεις βάζουμε δισ- με -ι- και σε ποιες  δυσ- με -υ- και να 

μάθουν να το εφαρμόζουν σωστά στην πράξη(βλ. βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, ά 

τεύχος, Ενότητα 1: «Ένα ακόμα σκαλί», σελ. 19) 

 Να μάθουν οι μαθητές να χρησιμοποιούν σωστά ηλεκτρονικές ιστοσελίδες ώστε να 

είναι ικανοί να αποκομίζουν και να απομονώνουν μόνον τις πληροφορίες που 

σχετίζονται με όσα διαδραματίζονται στην ιστορία και με όσα τους ζητούνται κάθε 

φορά 

 Να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν ποιες λέξεις είναι ρήματα, ποιες επίθετα και ποιες 

ουσιαστικά. (βλ. βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, ά τεύχος, Ενότητα 1: «Ένα ακόμα 

σκαλί» σελ. 29) 

Κοινωνικές δεξιότητες 

 Καλλιέργεια της συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας και μεταξύ των ομάδων. 

Κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 Να είναι ικανοί να εφαρμόσουν αυτά που έμαθαν στην πράξη μέσα από ψυχοκινητικές 

δραστηριότητες και παιχνίδια  οπτική και ακουστική αντίληψη, εξάσκηση στις 

δεξιότητες μετακίνησης, καλλιέργεια ικανότητας αντίδρασης, ανάπτυξη της ταχύτητας 

 Να αναπτύξουν τη μη λεκτική επικοινωνία μέσω της παντομίμας  εκφραστική 

κίνηση, δημιουργική κίνηση 

Διαθεματικό πλαίσιο: 

 Γλώσσα – Ιστορία - Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού, ενότητα 1 «Ελλάδα- Η 

χώρα μας (τόπος)» & ενότητα 2 «Ο πολιτισμός των Ελλήνων και των άλλων λαών 

(πολιτισμός)»- Φυσική Αγωγή-Εικαστικά: Αξιοποίηση της Γλώσσας, καθώς και του 

παραμυθιού, του παιχνιδιού και της ζωγραφικής ως μέσων για μια διαθεματική  

προσέγγιση  της περιοχής της Θράκης 

 Να συνδυάσουν διαθεματικά τη Γλώσσα με την Ιστορία και τον Πολιτισμό και να 

αναζητήσουν πληροφορίες σχετικές με το έθιμο του καρναβαλιού στην Αρχαία 

Ελλάδα, αλλά και με την παράδοση του καρναβαλιού στην περιοχή της Ξάνθης  

 Να συνδυάσουν διαθεματικά τη Γλώσσα με τα Εικαστικά, και συγκεκριμένα με τη 

ζωγραφική, μέσω της οποίας θα προσπαθήσουν να εκφράσουν τις εικόνες που 

δημιουργούνται στο μυαλό τους από την περιγραφή της Κομοτηνής 

Στάδια υλοποίησης: 

Τα παιδιά εξακολουθούν να είναι χωρισμένα , ενδεικτικά, σε 4εις ομάδες των 5 

ατόμων η καθεμιά. Για μια ακόμη φορά, θα είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ τους, τόσο 

στο πλαίσιο της ομάδας, όσο και στο πλαίσιο συνεργασίας των ομάδων.  
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Προστάδιο:  

Τα παιδιά, κατά το προστάδιο, καλούνται να απαντήσουν στην παρακάτω ερώτηση: 

«Άραγε τι σχέση μπορεί να έχουν τα ονόματα των ηρώων (οι καταλήξεις –-ογλου ή το όνομα 

Γιασεμή), με την ιστορία, τη γεωγραφική θέση και τον πολιτισμό της Θράκης; Μήπως δεν 

επιλέχθηκαν να πάνε τυχαία εκεί; Μήπως έχουν κάποια στενή σχέση με την περιοχή και τον 

πολιτισμό της;» Συμβουλευόμενοι την παρακάτω ηλεκτρονική ιστοσελίδα, οι μαθητές 

συζητούν και αλληλεπιδρούν: 

 http://2gym-kalam.mes.sch.gr/onomata/eponyma.html 

Κύριο Σταδιο:  

 Οι μαθητές παρακολουθούν την παρουσίαση και την αφήγηση της ιστορίας με 

παράλληλη μουσική υπόκρουση παραδοσιακών ασμάτων της Θράκης, των Πομακοχωρίων, 

αλλά και αποκριάτικων, λόγω της επί πολλών ετών παράδοσης του καρναβαλιού της Ξάνθης. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα, συμμετέχουν στις παρακάτω δραστηριότητες: 

Κατηγορία δραστηριοτήτων 1: 

Για να υπάρξει μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή των μαθητών, η κάθε ομάδα θα έχει ως 

αρμοδιότητά της να εστιάσει σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες πληροφοριών που θα 

παρουσιαστούν: α. Γλωσσικά Στοιχεία (ντοπιολαλιές, καταλήξεις επιθέτων, ιδιώματα, κ.ά.), 

β. Πολιτισμικά Στοιχεία (ήθη, έθιμα, μύθοι, παραδοσιακοί χοροί, κ.ά), γ. Γεωγραφικά-

Φυσιογνωμικά Στοιχεία (σύνορα χωρών, ποτάμια, λίμνες, δέλτα, κ.ά.), δ. Ιστορικά Στοιχεία.] 

Επομένως, πριν ξεκινήσει η αφήγηση ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να εξηγήσει στα παιδιά τα 

σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιάσουν.  

Η κάθε ομάδα σε συνεργασία πάντοτε με τα μέλη της θα έχει ως αρμοδιότητά της, 

καθ’ όλη τη διάρκεια του παραμυθιού, να αναζητά πληροφορίες σχετικές με την κατηγορία 

την οποία έχει αναλάβει μέσα από τις προτεινόμενες ιστοσελίδες, λογισμικά και ιστολόγια 

(βλ. χρήσιμες ιστοσελίδες, παράρτημαΙΙ, σελ.193 ) ή ακόμη και από ηλεκτρονικές σελίδες τις 

οποίες μπορεί να ανακαλύψουν οι μαθητές από μόνοι τους. Κάθε ομάδα θα έχει μπροστά της 

ένα μεγάλο χαρτόνι, το οποίο θα χωρίζεται σε τρεις μεγάλες περιοχές. Κάθε περιοχή θα έχει 

την ονομασία ενός εκ των τριών νομών της Θράκης. Σε κάθε κομμάτι οι μαθητές θα πρέπει να 

γράψουν ολοκληρωμένες προτάσεις (με ρήμα-υποκείμενο-αντικείμενο ή κατηγορούμενο), οι 

οποίες θα παρέχουν πληροφορίες για κάθε νομό (π.χ. η ομάδα που ασχολείται με τα γλωσσικά 

στοιχεία, θα πρέπει να γράψει για κάθε νομό ολοκληρωμένες προτάσεις, με ρήμα-υποκείμενο-

αντικείμενο, που να παρέχουν πληροφορίες για τα γλωσσικά στοιχεία π.χ. Στα Πομακοχώρια 

οι κάτοικοι μιλούν την Πομάκικη Γλώσσα (Αντ.).   κάτοικοι (Υπ.) μιλούν (Ρ.)  Γλώσσα 

(Αντ.).  

Ο αρχηγός κάθε ομάδας να σηκώνεται και παρουσιάζει τις προτάσεις που έχει γράψει 

η ομάδα του για κάθε νομό.  

Κατηγορία Δραστηριοτήτων 2: 

Τα παιδιά τα παιδιά όλων των ομάδων (ανεξαρτήτου κατηγορίας, βάσει του παραπάνω 

χωρισμού των ομάδων)  παίζουν παντομίμα. Όπως οι ήρωές μας δεν μπορούν να 

συνεννοηθούν με τους Πομάκους, λόγω της ιδιαίτερης γλώσσας τους και αναγκάζονται να 

http://2gym-kalam.mes.sch.gr/onomata/eponyma.html
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συνεννοηθούν με τη γλώσσα του σώματος, έτσι και τα παιδιά θα «μιλήσουν» με το σώμα 

μέσω της Παντομίμας.    

Κατηγορία Δρστηριοτήτων 3: 

Παράλληλα, με τη ροή του παραμυθιού τα παιδιά όλων των ομάδων (ανεξαρτήτου 

κατηγορίας, βάσει του παραπάνω χωρισμού των ομάδων)  επιλύουν ασκήσεις μέσα από 

φύλλα εργασίας, οι οποίες βασίζονται σε γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που έχουν 

διδαχθεί στις δύο πρώτες ενότητες του σχολικού εγχειριδίου της Γλώσσας της Δ΄ Δημοτικού. 

Αφορμή των φύλλων εργασίας είναι κάποιες λέξεις ή κάποιο κομμάτι μέσα από το παραμύθι. 

Οι εργασίες είναι ομαδικές και σχετίζονται με τα γραμματικά φαινόμενα των παροντικών, 

παρελθοντικών και μελλοντικών χρόνων, με τη σημασία του δυσ- με «υ» και του δισ- με «ι», 

αλλά και με παραγωγή λόγου (βλ. ΠαράρτημαΙΙ σελ. 184-188). 

Κατηγορία Δραστηριοτήτων 4: 

Τα παιδιά ζωγραφίζουν τις εικόνες που δημιουργούνται στο μυαλό τους από την 

περιγραφή της Κομοτηνής  

Κατηγορία Δραστηριοτήτων 5: 

Σε αυτή τη δραστηριότητα συμμετέχουν, για μια ακόμη φορά, τα παιδιά όλων των 

ομάδων, ανεξαρτήτου κατηγορίας.  

Στο παραμύθι συναντάμε μία παράγραφο στην οποία γίνεται αναφορά στο καρναβάλι 

της Αρχαίας Ελλάδας, αλλά και στην παράδοση του καρναβαλιού της Ξάνθης. Με αφορμή 

την «Ιστορία των Αρχαίων Χρόνων» που διδάσκονται στη Δ΄ Δημοτικού, οι μαθητές πρέπει 

να αναζητήσουν μέσα από τις ιστοσελίδες και τα ιστολόγια που τους δίνονται, αλλά και από 

άλλες πηγές που μπορεί να αναζητήσουν οι ίδιοι, τις ομοιότητες και τις διαφορές του 

καρναβαλιού της Αρχαίας Ελλάδας σε σχέση με αυτό της Ξάνθης και να τις καταγράψουν στα 

φύλλα εργασίας(βλ. ΠαράρτημαΙΙ σελ. 189-190). 

Μεταστάδιο: 

   Με αφορμή το στοιχείο που βρίσκει το Τζίνι, τα παιδιά παίζουν σκυταλοδρομία με 

λέξεις-στοιχεία, τα οποία αν τα ενώσει κάποιος μπορεί να βγάλει νόημα Σαμοθράκη, κρύβει, 

Τζαφάρογλου, καταρράχτες,  Γιασεμή.  Τα στοιχεία/ λέξεις τα έχει ήδη ετοιμάσει ο/η 

εκπαιδευτικός. Οι λέξεις θα πρέπει να είναι ρήματα - επίθετα και ουσιαστικά. Εάν τα παιδιά 

είναι είκοσι, τότε τα καρτελάκια θα πρέπει να είναι 40 (ώστε να αντιστοιχούν δύο για κάθε 

παιδί από τα πέντε των τεσσάρων ομάδων) (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 

παιχνίδι της «σκυταλοδρομίας των στοιχείων» βλ.Παράρτημα ΙΙ σελ.191 ). 

(Γ) Τελικό μέρος Αλαντίνογλου 

Μαθησιακού Στόχοι: 

Γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες: 

 Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας 

(παραγωγή λόγου – γραπτού -προφορικού) 
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 Να είναι σε θέση να κατανοήσουν το κείμενο καλά, ώστε να μπορούν να 

συμμετάσχουν ενεργά  στην εξέλιξη της ιστορίας και στις δραστηριότητες που θα 

λάβουν χώρα 

 Να μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα είτε στον προφορικό λόγο είτε στον 

γραπτό λόγο για να παραγάγουν μια δική τους ιστορία 

 Να είναι σε θέση να κατασκευάσουν παιχνίδια ρόλων και να λάβουν μέρος σε αυτά, 

ζωντανά, μπροστά στους υπόλοιπους συμμαθητές τους 

Γνωστικές δεξιότητες: 

 Να είναι ικανοί να διηγηθούν γεγονότα (βλ. βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, ά τεύχος, 

Ενότητα 1: «Ένα ακόμα σκαλί» & στόχους ενότητας σελ. 9) 

 Να αποκτήσουν επίγνωση των πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής της Σαμοθράκης, 

βάσει των στοιχείων που θα αναζητήσουν για να γράψουν την ιστορία τους 

 Να μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά τους παροντικούς, παρελθοντικούς και 

μελλοντικούς χρόνους που διδάχθηκαν, αλλά και να τους εφαρμόζουν κατά την 

παραγωγή λόγου(βλ. βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, ά τεύχος, Ενότητα 1: «Ένα ακόμα 

σκαλί» & στόχους ενότητας σελ. 9 + Ενότητα 2: «Ρώτα το νερό τι τρέχει» σελ. 37).  

 Να είναι ικανοί να γράφουν σωστά ολοκληρωμένες προτάσεις με ρήμα-υποκείμενο-

αντικείμενο ή κατηγορούμενο, κατά την παραγωγή λόγου (βλ. βιβλίο μαθητή, Δ΄ 

Δημοτικού, ά τεύχος, Ενότητα 1: «Ένα ακόμα σκαλί» & στόχους ενότητας σελ. 9 + 

Ενότητα 2: «Ρώτα το νερό τι τρέχει» & στόχους ενότητας σελ. 31) 

 Να μάθουν οι μαθητές να χρησιμοποιούν σωστά ηλεκτρονικές ιστοσελίδες ώστε να 

είναι ικανοί να αποκομίζουν και να απομονώνουν μόνον τις πληροφορίες που τους 

είναι χρήσιμες  

 Να είναι ικανοί να εμπλουτίζουν τις προτάσεις τους με επίθετα και  ουσιαστικά. (βλ. 

βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, ά τεύχος, Ενότητα 1: «Ένα ακόμα σκαλί» σελ. 29) 

 Να είναι ικανοί να περιγράψουν ένα τοπίο κατά την καταγραφή της ιστορίας τους (βλ. 

βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, α΄ τεύχος, Ενότητα 2: «Ρώτα το νερό…τι τρέχει» & 

στόχους ενότητας σελ. 31 

Κοινωνικές δεξιότητες 

 Καλλιέργεια της συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας και μεταξύ των ομάδων 

Διαθεματικό πλαίσιο: 

 Γλώσσα-Θεατρική Αγωγή -Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού, ενότητα 1 

«Ελλάδα- Η χώρα μας (τόπος)» & ενότητα 2 «Ο πολιτισμός των Ελλήνων και των 

άλλων λαών (πολιτισμός)»: Αξιοποίηση της του παραμυθιού και των παιχνιδιών 

ρόλων, ως μέσων για μια διαθεματική  προσέγγιση  της περιοχής της Θράκης 

Στάδια υλοποίησης: 

Τα παιδιά εξακολουθούν να είναι χωρισμένα , ενδεικτικά, σε 4εις ομάδες των 5 

ατόμων η καθεμιά. Για μια ακόμη φορά, θα είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ τους, τόσο 

στο πλαίσιο της ομάδας, όσο και στο πλαίσιο συνεργασίας των ομάδων.  

Προστάδιο: 

Ο/Η εκπαιδευτικός αφήνει τα καλάθια (από το παιχνίδι που έπαιξαν στην 

προηγούμενη φάση) με τα ρήματα, τα επίθετα και τα ουσιαστικά  στο κέντρο της αίθουσας. 

Οι αρχηγοί των ομάδων πλησιάζουν στα καλάθια και προσπαθούν να ενώσουν τα στοιχεία, 
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ώστε να βγάλουν κάποιο νόημα σχετικά με το πού μπορεί να κρύβει ο Τζαφάρογλου τη 

Γιασεμή. Τους αρχηγούς των ομάδων βοηθούν όλοι οι συμμαθητές τους, όλα τα υπόλοιπα, 

δηλαδή, μέλη των ομάδων. Μόλις ενωθούν όλα τα στοιχεία τοποθετούνται πάνω σε ένα 

χαρτόνι με την ακόλουθη σειρά: Τα στοιχεία που έχουν σχέση το ένα με το άλλο 

τοποθετούνται κοντά κι έτσι, δημιουργούνται ομάδες στοιχείων που θα βοηθήσουν πάρα πολύ 

τα παιδιά κατά την υλοποίηση της δραστηριότητας του κύριου σταδίου. 

(Για τα 40 στοιχεία, ενωμένα, βλ. Παράρτημα ΙΙ σελ. 195 ) 

Κύριο Στάδιο: 

Τα στοιχεία είναι έτοιμα από το προστάδιο!   

Η κάθε ομάδα σε συνεργασία πάντοτε με τα μέλη της θα έχει ως αρμοδιότητά της, 

αφού ξαναρίξει μια ματιά στα στοιχεία και αφού αναζητήσει πληροφορίες σχετικές με τη 

Σαμοθράκη, να γράψει τη συνέχεια της ιστορίας. Πρέπει να διευκρινιστεί στα παιδιά πως το 

τέλος μπορεί να είναι αίσιο, μπορεί, όμως και να μην είναι…(βλ. φύλλο εργασίας, 

Παράρτημα ΙΙ σελ. 196)  

Έπειτα από την ολοκλήρωση της ομαδικής εργασίας τους, θα σηκωθεί ο αρχηγός κάθε 

ομάδας και θα διαβάσει την ιστορία της ομάδας του. Αφού διαβαστούν οι ιστορίες, θα 

επιλέξουν ποια είναι η πιο κατάλληλη για τη συνέχεια του παραμυθιού. 

Μεταστάδιο: 

 Οι μαθητές εφόσον έχουν φτάσει αισίως στο τέλος της παρούσας ενότητας και έχουν 

μια σφαιρική εικόνα όλης της ιστορίας, μπορούν να συζητήσουν και να ετοιμάσουν ανά 

ομάδες μικρά παιχνίδια ρόλων που να συνοψίζουν όλα όσα διαδραματίστηκαν. Πριν από το 

τέλος της ενότητας, τα παιδιά από κάθε ομάδα θα σηκώνονται και θα παίζουν το αυτοσχέδιο 

παιχνίδι ρόλων που έχουν ετοιμάσει. 

 

4.3.3.Ο Μέγας Κιχώτης(βλ. Παράρτημα Ι  σελ. 129 & Παράρτημα ΙΙ σελ.199 ) 

Ο Μέγας Κιχώτης χωρίζεται σε πέντε διδακτικές φάσεις. Παρακάτω, παρουσιάζεται η 

πορεία διδασκαλίας για κάθε ένα από τα πέντε μέρη στα οποία χωρίζεται το κεφάλαιο του 

Μέγα Κιχώτη. 

(Α) Εισαγωγική φάση Μέγα Κιχώτη 

Μαθησιακοί στόχοι: 

Γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες: 

 Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας 

(παραγωγή λόγου – γραπτού -προφορικού) 

 Να είναι σε θέση να κατανοήσουν το κείμενο καλά, ώστε να μπορούν να 

συμμετάσχουν ενεργά  στην εξέλιξη της ιστορίας και στις δραστηριότητες που θα 

λάβουν χώρα 

 Να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν επιχειρήματα σε μία συζήτηση, όπως αυτή που 

διαδραματίζεται μεταξύ των μελών της ίδιας ομάδας, αλλά και όλων των ομάδων, 
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σχετικά με την καταλληλότητα του Μέγα Κιχώτη, ως ιδανικού ήρωα για το ταξίδι στη 

Μακεδονία, κατά το προστάδιο (+ βλ. βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, α΄ τεύχος, 

Ενότητα 4: «Εμένα με νοιάζει…», σελ. 57 – στόχους ενότητας) 

 Να είναι ικανοί να παράγουν γραπτό λόγο, με συγκεκριμένη δομή, σε επίσημο ύφος, 

τον οποίο να ενισχύσουν με επιχειρήματα (βλ. βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, ά 

τεύχος, Ενότητα 4: «Εμένα με νοιάζει…», σελ. 59 & στόχους ενότητας σελ. 57) 

Γνωστικές δεξιότητες: 

 Να αποκτήσουν επίγνωση των πολιτισμικών στοιχείων της Μακεδονίας 

 Να γνωρίσουν τους ήρωες του παραμυθιού με το οποίο θα ασχοληθούν, ώστε να 

μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το κείμενο και να συμμετάσχουν στην εξέλιξη 

της ιστορίας 

 Να είναι σε θέση να γράψουν μία επιστολή σε επίσημο ύφος 

 Να είναι ικανοί να τραγουδήσουν ταυτόχρονα, με συγκεκριμένο ρυθμό το τραγούδι 

του Μέγα Κιχώτη και του Πάντσο 

Κοινωνικές δεξιότητες 

 Καλλιέργεια της συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας και μεταξύ των ομάδων 

 Να αντιληφθούν τη διαφορά του επίσημου από το ανεπίσημο ύφος ώστε να μπορούν 

να προσαρμόσουν το λόγο τους είτε στον προφορικό είτε στον γραπτό λόγο σύμφωνα 

με τις περιστάσεις 

Κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 Να εξασκηθούν στην εκμάθηση τοπικών παραδοσιακών χορών  οπτική και 

ακουστική αντίληψη, εξάσκηση στις δεξιότητες μετακίνησης, καλλιέργεια ικανότητας 

αντίδρασης, ανταπόκριση σε ηχητικά ερεθίσματα, ανάπτυξη της ρυθμικής ικανότητας 

Διαθεματικό πλαίσιο: 

 Γλώσσα – Ιστορία - Φυσική Αγωγή-Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού, ενότητα 1 

«Ελλάδα- Η χώρα μας (τόπος)» & ενότητα 2 «Ο πολιτισμός των Ελλήνων και των 

άλλων λαών (πολιτισμός)» -Μουσική: Αξιοποίηση της Γλώσσας, καθώς και του 

παραμυθιού, του τραγουδιού και του χορού ως μέσων για μια διαθεματική  

προσέγγιση  της περιοχής της Μακεδονίας 

 Να συνδυάσουν διαθεματικά τη Γλώσσα με τον Πολιτισμό και την Παράδοση 

μαθαίνοντας παραδοσιακά τραγούδια και χορούς της Μακεδονίας 

Στάδια υλοποίησησης: 

Ο/Η εκπαιδευτικός χωρίζει τα παιδιά ενδεικτικά σε 4εις ομάδες των 5 ατόμων η 

καθεμιά. Οι ομάδες δεν θα πρέπει να αποτελούνται από τους ίδιους μαθητές που συνέθεταν 

την κάθε ομάδα στο προηγούμενο κεφάλαιο (στον Αλαντίνογλου). Αφού δημιουργηθούν νέες 

ομάδες και οριστούν καινούριοι αρχηγοί, ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί πως θα είναι απαραίτητη η 

συνεργασία μεταξύ τους, τόσο στο πλαίσιο της ομάδας όσο και στο πλαίσιο συνεργασίας των 

ομάδων.  

Προστάδιο: 

 Τα παιδιά παρακολουθούν την εισαγωγική παρουσίαση (βλ. αρχείο με εισαγωγική 

παρουσίαση Μέγα Κιχώτη). Στη συνέχεια, συζητούν, ανά ομάδες, και φέρουν επιχειρήματα 

σχετικά με τους λόγους που ο Μέγας Κιχώτης είναι ο ιδανικός ήρωας για να ταξιδέψει στη 

Μακεδονία (Μπορούν να αναφερθούν στις ομοιότητες που έχει με το Μέγα Αλέξανδρο  
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όνομα: Μέγας Αλέξανδρος-Μέγας Κιχώτης, είναι και οι δύο καβαλάρηδες, όνομα του αλόγου 

τους: Βουκεφάλας-Βουκεφάλντε, κ.ά..). Έπειτα, οι αρχηγοί των ομάδων σηκώνονται και με 

την παράλληλη βοήθεια της ομάδας τους επιχειρηματολογούν σχετικά με την επιλογή του 

Μέγα Κιχώτη για τη Μακεδονία (βλ. βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, ά τεύχος, Ενότητα 4: 

«Εμένα με νοιάζει…», σελ. 57 - στόχους ενότητας «Να χρησιμοποιούμε επιχειρήματα σε μια 

συζήτηση»). 

Κύριο Στάδιο: 

  Οι μαθητές παρακολουθούν το παραμύθι και την παράλληλη παρουσίαση (βλ. 

παρουσίαση κύριου σταδίου Μέγα Κιχώτη). 

Σε αυτό το σημείο, επίσης, οι μαθητές μαθαίνουν τη δομή, το ύφος και τη γλώσσα που 

πρέπει να έχει μία επιστολή, αλλά και τα στοιχεία που αναγράφονται πάνω στο φάκελο (βλ. 

βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, ά τεύχος, Ενότητα 4: «Εμένα με νοιάζει…», σελ. 59 & στόχους 

ενότητας σελ. 57). Τα παιδιά τόσο μέσω του σχολικού εγχειριδίου όσο και μέσω του 

παρακάτω ηλεκτρονικού ιστοτόπου http://xristx.blogspot.gr/2013/03/blog-

post_13.html#.VwiwRKSLTIU επιχειρούν να μάθουν πώς γράφεται μία επιστολή. Αφορμή 

στο παρόν σημείο αποτελούν τα λόγια του Πάντσο, ο οποίος προτείνει στο Δον Κιχώτη να 

στείλει μία επιστολή προς τον αρχηγό των παραμυθικών ηρώων με την οποία θα ζητά να τον 

πάρει μαζί του στο ταξίδι του στη Μακεδονία. Ο Μέγας Κιχώτης, όμως, δυσκολεύεται πολύ. 

Έτσι, οι μαθητές θα πρέπει να διαβάσουν το συγκεκριμένο απόσπασμα και στη συνέχεια να 

γράψουν κι εκείνοι μία επιστολή, ανά ομάδες, ώστε να βοηθήσουν το Δον Κιχώτη. 

  Την επιστολή θα την τοποθετήσουν και σε φάκελο που θα φτιάξουν οι ίδιοι, ο οποίος, 

μάλιστα, θα πρέπει να αναγράφει τα απαραίτητα στοιχεία, τόσο του αποστολέα όσο και του 

παραλήπτη (βλ. παράρτημα ΙΙ- φύλλο εργασίας επιστολής, σελ. 199-202).  

Ο/ Η εκπαιδευτικός πρέπει να τονίσει στα παιδιά να προσέξουν, εκτός από το ύφος, τη 

δομή και την επίσημη γλώσσα, και το πρόσωπο στο οποίο θα γράψουν την επιστολή, καθώς 

δεν πρέπει να ξεχνούν πως την επιστολή τη γράφουν σα να είναι εκείνα ο Δον Κιχώτης! Η 

δραστηριότητα αυτή θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες. Μόλις ολοκληρώσουν όλες οι ομάδες, οι 

αρχηγοί θα σηκωθούν για να παρουσιάσουν την επιστολή της ομάδας τους. Η καλύτερη 

επιστολή θα επιλεγεί για το παραμύθι. 

Μεταστάδιο: 

Τα παιδιά παρακολουθούν τη συνέχεια της παρουσίασης (βλ. παρουσίαση μεταστάδιο 

Μέγα Κιχώτη). Ταυτόχρονα, ο/η εκπαιδευτικός μοιράζει στα παιδιά το τραγούδι του Μέγα 

Κιχώτη και του Πάντσο. Το «ταξίδι στη Μακεδονία» ξεκινά μέσα από χορό και τραγούδι! Πιο 

συγκεκριμένα, προβάλλεται ένα βιντεάκι, στο οποίο ακούγεται η μουσική από το τραγούδι-

έμβλημα της Μακεδονίας (Μακεδονία ξακουστή), το οποίο συνοδεύεται από έναν 

παραδοσιακό χορό της Μακεδονίας, το ράϊκο. Στη συνέχεια, στο βιντεάκι προβάλλονται και 

άλλοι παραδοσιακοί χοροί της Μακεδονίας. Βιντεάκι: 

https://www.youtube.com/watch?v=SFDJgZ1XQ2o 

Οι μαθητές  την ώρα που ακούγεται η μουσική, τραγουδούν όλοι μαζί το τραγούδι 

«Μακεδονία ξακουστή», από τα λόγια του οποίου μπορούν να προϋδεαστούν για την ιστορία 

και τον πολιτισμό που φέρει η Μακεδονία ( για λόγια τραγουδιού βλ. Παράρτημα Ι σελ. 131 ) 

http://xristx.blogspot.gr/2013/03/blog-post_13.html#.VwiwRKSLTIU
http://xristx.blogspot.gr/2013/03/blog-post_13.html#.VwiwRKSLTIU
https://www.youtube.com/watch?v=SFDJgZ1XQ2o
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Στη συνέχεια, μπορούν να μάθουν τα βήματα του παραδοσιακού χορού «ράϊκο». Η 

παρούσα φάση μπορεί να διαδραματιστεί κι εκτός της σχολικής αίθουσας, στο γυμναστήριο, 

στον προαύλιο χώρο του σχολείου ή στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επιπλέον, πολύτιμη 

μπορεί να φανεί για μια ακόμη φορά και η βοήθεια του/της εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής, 

στο πλαίσιο της εκμάθησης του χορού. 

(Β) Μέγας Κιχώτης-Το ταξίδι στην Ανατολική Μακεδονία  

Μαθησιακού Στόχοι: 

Γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες: 

 Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας 

(παραγωγή λόγου – γραπτού -προφορικού) 

 Να είναι σε θέση να κατανοήσουν το κείμενο καλά, ώστε να μπορούν να 

συμμετάσχουν ενεργά  στην εξέλιξη της ιστορίας και στις δραστηριότητες που θα 

λάβουν χώρα 

Γνωστικές δεξιότητες: 

 Να αποκτήσουν επίγνωση των γλωσσικών, γεωγραφικών, πολιτισμικών και 

πολιτιστικών στοιχείων της Ανατολικής Μακεδονίας  

 Να μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά τα οξύτονα, παροξύτονα και προπαροξύτονα 

ουσιαστικά και επίθετα σε -ος (βλ. βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, ά τεύχος, Ενότητα 

4: «Εμένα με νοιάζει…», σελ.60 & στόχους ενότητας σελ. 57)  

 Να είναι ικανοί να διακρίνουν μία απλή από μία σύνθετη πρόταση (βλ. βιβλίο 

μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, ά τεύχος, Ενότητα 4: «Εμένα με νοιάζει», σελ. 66 & στόχους 

ενότητας σελ. 57) 

 Να είναι ικανοί να ξεχωρίζουν τις απλές, τις σύνθετες και τις παράγωγες λέξεις, να 

δημιουργούν λέξεις σύνθετες από δύο ή περισσότερες απλές (και το αντίστροφο), 

καθώς και να βρίσκουν παράγωγες λέξεις από αυτές που τους δίνονται (βλ. βιβλίο 

μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, ά τεύχος, Ενότητα 4: «Εμένα με νοιάζει», σελ. 67) 

 Να μάθουν οι μαθητές να χρησιμοποιούν σωστά ηλεκτρονικές ιστοσελίδες και 

λογισμικά με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ώστε να είναι ικανοί να αποκτήσουν νέες 

γνώσεις με διαδραστικό και παιγνιώδη τρόπο, ο οποίος ξεφεύγει από τον 

παραδοσιακό και «στεγνό» τρόπο εκμάθησης γραμματικών και συντακτικών 

φαινομένων  

 Να μάθουν οι μαθητές να χρησιμοποιούν σωστά ηλεκτρονικές ιστοσελίδες, ώστε να 

είναι ικανοί να αποκομίζουν και να απομονώνουν μόνον τις πληροφορίες που 

σχετίζονται με όσα τους είναι απαραίτητα  

Κοινωνικές δεξιότητες 

 Καλλιέργεια της συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας και μεταξύ των ομάδων. 

Διαθεματικό πλαίσιο: 

 Γλώσσα – Ιστορία -Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού, ενότητα 1 «Ελλάδα- Η 

χώρα μας (τόπος)» & ενότητα 2 «Ο πολιτισμός των Ελλήνων και των άλλων λαών 

(πολιτισμός)»: Αξιοποίηση της Γλώσσας και του παραμυθιού ως μέσου για μια 

διαθεματική  προσέγγιση  της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας 
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 Να συνδυάσουν διαθεματικά τη Γλώσσα με την Ιστορία και τον Πολιτισμό και να 

αναζητήσουν πληροφορίες σχετικές με τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις που 

λαμβάνουν χώρα στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας  

Στάδια υλοποίησης: 

Τα παιδιά εξακολουθούν να είναι χωρισμένα , ενδεικτικά, σε 4εις ομάδες των 5 

ατόμων η καθεμιά. Για μια ακόμη φορά, θα είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ τους, τόσο 

στο πλαίσιο της ομάδας όσο και στο πλαίσιο συνεργασίας των ομάδων.  

Προστάδιο: 

 Τα παιδιά παρακολουθούν την παρουσίαση για το προστάδιο (βλ. αρχείο με 

παρουσίαση για προστάδιο- Ανατολική Μακέδονία- Μέγας Κιχώτης). Στη συνέχεια, 

καλούνται να συμπληρώσουν, ανά ομάδες τους νομούς που πιστεύουν πως ανήκουν στην 

Ανατολική Μακεδονία, συμβουλευόμενοι το χάρτη της τάξης ή το Google Earth (βλ. 

παράρτημα - φύλλο εργασίας με άδειο χάρτη Μακεδονίας, βλ. ΠαράρτημαΙΙ, σελ. 204). 

Τέλος, αφού ήδη έχουν συμπληρώσει τα σχετικά με την Ανατολική Μακεδονία πάνω στο 

χάρτη, παίρνουν στα χέρια τους ένα χαρτόνι, το οποίο έχει κάθε ομάδα και σημειώνουν με τη 

μέθοδο του brainstorming στοιχεία τα οποία πιστεύουν πως θα συναντήσουν οι ήρωές μας 

στην Ανατολική Μακεδονία  και μπορεί να σχετίζονται με τις ντοπιολαλιές, την ιστορία, τα 

ήθη, τα έθιμα ή τα αξιοθέατα, φυσικά ή τεχνητά, που μπορεί να δει κανείς στους νομούς που 

μόλις σημείωσαν. 

Έπειτα, σηκώνεται ο αρχηγός κάθε ομάδας για να παρουσιάσει όλα όσα έχει  

καταγράψει η ομάδα του.    

Σε αυτό το σημείο, τα χαρτόνια κολλιούνται σε κάποιο σημείο της τάξης, έτσι ώστε οι 

μαθητές να μπορούν να πουν με ασφάλεια, αργότερα, μετά την παρουσίαση του Κύριου 

Σταδίου, κατά το Μεταστάδιο, σε ποια σημεία τα στοιχεία τους ήταν σωστά και σε ποια 

λανθασμένα. 

 Κύριο Στάδιο: 

Οι μαθητές παρακολουθούν την αφήγηση του παραμυθιού για την Ανατολική 

Μακεδονία, με παράλληλη υποστήριξη οπτικοακουστικού υλικού. 

Σε μία παράγραφο του παραμυθιού, οι μαθητές συναντούν κάποιες λέξεις, που είναι 

ουδέτερα σε –υ, τα οποία δεν ακολουθούν το γενικό κανόνα. Επιπλέον, στην ίδια παράγραφο 

συναντούν λέξη παροξύτονη σε –ος. Σε αυτό το σημείο, ο/η εκπαιδευτικός μοιράζει στους 

μαθητές, ανά ομάδα, φύλλο εργασίας (βλ. φύλλο εργασίας με ουδέτερα σε –υ και 

προπαροξύτονα σε –ος, παράρτημαΙΙ, σελ.205-209). Μόλις οι μαθητές ολοκληρώσουν τις 

δραστηριότητες των φύλλων εργασίας, οι αρχηγοί των ομάδων σηκώνονται στον πίνακα και 

διορθώνουν τυχόν λάθη των συμμαθητών τους, με παράλληλη βοήθεια των άλλων μελών των 

ομάδων (θα βοηθούσε πολύ να υπάρχει διαδραστικός πίνακας, ώστε να γίνεται προβολή και 

ταυτόχρονη επίλυση-διόρθωση των δραστηριοτήτων).  

Αργότερα, μετά την ολοκλήρωση της αφήγησης, με αφορμή σύνθετες λέξεις ή 

προτάσεις που συναντάνε τα παιδιά στο κείμενο ή που είναι σχετικές με την ιστορία, 

καλούνται για μια ακόμη φορά να επιλύσουν, ανά ομάδες φύλλο εργασίας και να κάνουν τη 

διόρθωση με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε προηγουμένως (βλ. παράρτημα ΙΙ- φύλλο 

εργασίας με απλές-σύνθετες προτάσεις & απλές και σύνθετες λέξεις, σελ. 210-212).  
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Τα παιδιά κατά την επίλυση των ασκήσεων μπορούν να συμβουλευτούν το βιβλίο 

μαθητή Δ΄ Δημοτικού, α΄ τεύχος, 4
η
 ενότητα, στη σελίδα 66 - 67 για τις απλές-σύνθετες 

προτάσεις & απλές-σύνθετες λέξεις. Για τα ουδέτερα σε –υ και προπαροξύτονα σε –ος 

μπορούν να συμβουλευτούν το βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, α΄ τεύχος στη σελίδα 63 και 60, 

αντίστοιχα. (Επίσης, βλ. στόχους ενότητας 4
ης

 «Εμένα με νοιάζει…», σελ. 57, βιβλίο μαθητή, 

Δ΄ Δημοτικού, α΄ τεύχος) 

  Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένα σημεία στα οποία αναγράφονται ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις. Οι μαθητές μπορούν να επισκεφθούν τις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές 

ιστοσελίδες και να μπουν στη διαδικασία να επιλύσουν τις δραστηριότητες που υπάρχουν σε 

αυτές, είτε μέσω του διαδραστικού πίνακα είτε μέσω των υπολογιστών στο εργαστήριο 

πληροφορικής.   

 (Από τις δραστηριότητες που προτείνονται σε αυτό το σημείο, θα μπορούσε να γίνει 

επιλογή, ώστε να μην υπάρξει όγκος δραστηριοτήτων για τα παιδιά. Ωστόσο, προτείνονται 

περισσότερες δραστηριότητες για να υπάρχει η ευχέρεια της επιλογής.)  

Μεταστάδιο: 

Τα παιδιά παρακολουθούν την τελική παρουσίαση (βλ. αρχείο μετασταδίου –Μέγας 

Κιχώτης - Ανατολική Μακεδονία). Μόλις τελειώσει η παρουσίαση, οι μαθητές από κάθε 

ομάδα συζητούν μεταξύ τους όλα όσα γνώρισαν ως εδώ για τη Μακεδονία και ο αρχηγός 

κάθε ομάδας παρουσιάζει τα όσα συζητήθηκαν στους συμμαθητές του.  

(Γ) Μέγας Κιχώτης-Κεντρική Μακεδονία 

Μαθησιακού Στόχοι: 

Γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες: 

 Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας 

(παραγωγή λόγου – γραπτού -προφορικού) 

 Να είναι σε θέση να κατανοήσουν το κείμενο καλά, ώστε να μπορούν να 

συμμετάσχουν ενεργά  στην εξέλιξη της ιστορίας και στις δραστηριότητες που θα 

λάβουν χώρα 

 Κατανόηση του ύφους, της γλώσσας και του πλαισίου ενός τουριστικού οδηγού, μέσα 

από τον οποίο πρέπει να εκφραστούν και να πείσουν τον αναγνώστη 

 Εκφράζονται λεκτικά και εξωλεκτικά μέσω του παιχνιδιού ρόλων 

 Μυούνται στη μίμηση, μέσω του παιχνιδιού ρόλων  

Γνωστικές δεξιότητες: 

 Να αποκτήσουν επίγνωση των γλωσσικών, γεωγραφικών, πολιτισμικών και 

πολιτιστικών στοιχείων της Κεντρικής Μακεδονίας  

 Να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τα άρθρα και τους αδύνατους τύπους των 

προσωπικών και κτητικών αντωνυμιών δίχως να τα συγχέουν  (βλ. βιβλίο μαθητή Δ΄ 

Δημοτικού, α΄ τεύχος, ενότητα 4 «Εμένα με νοιάζει..», σελ. 65 + στόχους ενότητας 

σελίδα 57) 

 Να μάθουν ποιες εγκλίσεις χρησιμοποιούμε για να δώσουμε οδηγίες(βλ. βιβλίο 

μαθητή ενότητα 5 «Ασφαλώς…κυκλοφορώ», σελ. 80, και στόχους ενότητας σελ.73) 
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 Να μάθουν οι μαθητές να χρησιμοποιούν σωστά ηλεκτρονικές ιστοσελίδες, ώστε να 

είναι ικανοί να αποκομίζουν και να απομονώνουν μόνον τις πληροφορίες που 

σχετίζονται με όσα τους είναι απαραίτητα  

 Να είναι ικανοί να δώσουν οδηγίες και πληροφορίες μέσω ενός τουριστικού οδηγού 

που θα κατασκευάσουν οι ίδιοι οι μαθητές 

 Να είναι ικανοί να δώσουν οδηγίες μέσω παιχνιδιού ρόλων, διαλόγου, δηλαδή που οι 

ίδιοι θα δημιουργήσουν 

Κοινωνικές δεξιότητες 

 Καλλιέργεια της συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας και μεταξύ των ομάδων 

 Να μάθουν να συμπεριφέρονται, να αντιδρούν και να απαντούν σωστά στα πλαίσια 

ενός διαλόγου, ακούγοντας το συνομιλητή τους και δίχως να διακόπτουν τον άλλο 

Διαθεματικό πλαίσιο: 

 Γλώσσα – Ιστορία - Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού, ενότητα 1 «Ελλάδα- Η 

χώρα μας (τόπος)» & ενότητα 2 «Ο πολιτισμός των Ελλήνων και των άλλων λαών 

(πολιτισμός)»- Θεατρική αγωγή: Αξιοποίηση της Γλώσσας και του παραμυθιού ως 

μέσου για μια διαθεματική  προσέγγιση  της περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας 

 Να συνδυάσουν διαθεματικά τη Γλώσσα με την Ιστορία και τον Πολιτισμό και να 

αναζητήσουν πληροφορίες σχετικές με την ιστορία, τα ήθη, τα έθιμα και τις 

παραδόσεις που αφορούν στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας  

 Να συνδυάσουν, οι μαθητές, διαθεματικά τη Γλώσσα με τη Θεατρική αγωγή, ώστε να 

αποκτήσουν, βιωματικά,  πολιτισμική επίγνωση πάνω σε στοιχεία που αφορούν στην 

Κεντρική Μακεδονία 

Στάδια υλοποίησησης: 

Τα παιδιά εξακολουθούν να είναι χωρισμένα , ενδεικτικά, σε 4εις ομάδες των 5 

ατόμων η καθεμιά. Ο/Η εκπαιδευτικός τους εξηγεί, για μια ακόμη φορά, πως θα είναι 

απαραίτητη  και μάλιστα πάρα πολύ σημαντική σε αυτό το σημείο η συνεργασία μεταξύ τους, 

τόσο στο πλαίσιο της ομάδας όσο και στο πλαίσιο συνεργασίας των ομάδων.  

Προστάδιο: 

 Τα παιδιά παίρνουν τον κενό χάρτη (βλ. ΠαράρτημαΙΙ, σελ. 215) στα χέρια τους, και 

με τη βοήθεια του χάρτη της τάξης, του Άτλαντα ή του Google Earth συμπληρώνουν τους 

νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Έπειτα, ξαναθυμούνται το τραγούδι της εισαγωγικής 

φάσης «Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα» και με τη βοήθεια των μελών της 

ομάδας τους, συζητούν ποιες λέξεις, μέσα από το τραγούδι, φανερώνουν σημαντικά 

πολιτισμικά στοιχεία της Κεντρικής Μακεδονίας.  

Κύριο Στάδιο:  

Ο/Η εκπαιδευτικός μοιράζει στα παιδιά το φύλλο εργασίας 2 (άρθρα/προσωπικές-

κτητικές αντωνυμίες-βλ. παράρτημαΙΙ, σελ. 216). Μέσα στο φύλλο εργασίας περιέχονται τα 

λόγια του παραμυθιού, τα οποία θα φανούν πολύ χρήσιμα για την εξέλιξη της ιστορίας και 

των δραστηριοτήτων που θα λάβουν χώρα στη συνέχεια. Έπειτα επιλύουν την άσκηση, ανά 

ομάδες.  

Ο/Η εκπαιδευτικός, αφότου έχει διαβάσει η κάθε ομάδα το παραμύθι κι αφότου έχει 

επιλυθεί η άσκηση του φύλλου εργασίας 2, αναθέτει αρμοδιότητες στην κάθε ομάδα, 
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παρουσιάζει το υλικό που θα βοηθήσει τους μαθητές και τους εξηγεί τι πρέπει να κάνουν και 

ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν για να καταφέρουν να γράψουν τον τουριστικό οδηγό 

(βλ. παράρτημαΙΙ - οδηγίες για τουριστικό οδηγό, σελ. 217-220). [Πολύ χρήσιμη, σε αυτό το 

σημείο, για την κάλυψη των ιστορικών γνώσεων των μαθητών που αφορούν στη Μακεδονία 

είναι η 5
η
 ενότητα των Κλασικών Χρόνων του σχολικού εγχειριδίου της Ιστορίας της Δ΄ 

τάξης, η οποία αναφέρεται στη Μακεδονία, στο Μέγα Αλέξανδρο και τον πατέρα του το 

Φίλιππο Β΄ (βλ. σχολικό βιβλίο Δ΄ ΔημοτικούΚλασικά Χρόνια 5
η
 ενότητα «Μακεδονία» 

κεφάλαια 30-33).] 

Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να ενισχύει τους μαθητές και να αποτελεί τον αρωγό των 

προσπαθειών τους, βοηθώντας τους ανά πάσα στιγμή καθ’ όλη τη διάρκεια του παρόντος 

project.   

Επιπλέον,  θα ήταν πολύ χρήσιμο, κατά την υλοποίηση του project να βρίσκονται οι 

μαθητές στην αίθουσα υπολογιστών, ώστε να μπορούν να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση 

σε ηλεκτρονικές πηγές που μπορεί να τους φανούν χρήσιμες. Διαφορετικά, θα είναι 

απαραίτητη για τους μαθητές η χρήση του διαδραστικού πίνακα ή του υπολογιστή της 

αίθουσας.  

Αφού ολοκληρωθεί ο ταξιδιωτικός οδηγός με τη συνεργασία των ομάδων, η κάθε 

ομάδα αναλαμβάνει να γράψει το διάλογο μεταξύ των ηρώων μας και των υπαλλήλων του 

ταξιδιωτικού γραφείου, τους οποίους θα υποδυθούν κατά το μεταστάδιο (βλ. Παράρτημα ΙΙ 

σελ. 221-222). Προηγουμένως, όμως, πρέπει να μάθουν ποιες εγκλίσεις χρησιμοποιούμε για 

να δώσουμε οδηγίες (βλ. βιβλίο μαθητή ενότητα 5 «Ασφαλώς…κυκλοφορώ», σελ. 80, και 

στόχους ενότητας σελ.73) 

Μεταστάδιο: 

 Παιχνίδι ρόλων! Σε αυτό το σημείο οι μαθητές υποδύονται το Μέγα Κιχώτη, τον 

Πάντσο, καθώς και τους υπαλλήλους, συμμετέχοντας ενεργά στην εξέλιξη της ιστορίας. 

(Δ) Μέγας Κιχώτης – Το ταξίδι στη Δυτική Μακεδονία 

Μαθησιακοί στόχοι: 

Γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες: 

 Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας 

(παραγωγή λόγου – γραπτού -προφορικού) 

 Να είναι σε θέση να κατανοήσουν το κείμενο καλά, ώστε να μπορούν να 

συμμετάσχουν ενεργά  στην εξέλιξη της ιστορίας και στις δραστηριότητες που θα 

λάβουν χώρα 

 Να μπορούν να εκφραστούν λεκτικά και εξωλεκτικά μέσω των εικόνων 

 Να είναι ικανοί να δώσουν σωστές οδηγίες, κατά τον προφορικό λόγο, στους 

συμμαθητές τους στα πλαίσια της αναζήτησης του χαμένου θησαυρού 

Γνωστικές δεξιότητες: 

 Να αποκτήσουν επίγνωση των γλωσσικών, γεωγραφικών, πολιτισμικών και 

πολιτιστικών στοιχείων της Δυτικής Μακεδονίας  
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 Να μπορούν να εφαρμόσουν βιωματικά τις εγκλίσεις που χρησιμοποιούμε για να 

δώσουμε οδηγίες (βλ. βιβλίο μαθητή, ά τεύχος,  ενότητα 5 «Ασφαλώς…κυκλοφορώ», 

σελ. 80, και στόχους ενότητας σελ.73) 

 Να μάθουν οι μαθητές να χρησιμοποιούν σωστά ηλεκτρονικές ιστοσελίδες, ώστε να 

είναι ικανοί να αποκομίζουν και να απομονώνουν μόνον τις πληροφορίες που 

σχετίζονται με όσα τους είναι απαραίτητα  

Κοινωνικές δεξιότητες 

 Καλλιέργεια της συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας και μεταξύ των ομάδων 

 Να μάθουν να συμπεριφέρονται, να αντιδρούν και να απαντούν σωστά στα πλαίσια 

ενός διαλόγου, ακούγοντας το συνομιλητή τους και δίχως να διακόπτουν τον άλλο 

Κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν μέσω του παιχνιδιού οπτική και ακουστική 

αντίληψη, εξάσκηση στις δεξιότητες μετακίνησης, καλλιέργεια ικανότητας 

αντίδρασης, ανταπόκριση σε ηχητικά και οπτικά ερεθίσματα, ικανότητα 

προσανατολισμού στο χώρο 

Διαθεματικό πλαίσιο: 

 Γλώσσα – Ιστορία - Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού, ενότητα 1 «Ελλάδα- Η 

χώρα μας (τόπος)» & ενότητα 2 «Ο πολιτισμός των Ελλήνων και των άλλων λαών 

(πολιτισμός)»- Εικαστικά- Φυσική αγωγή: Αξιοποίηση της Γλώσσας και του 

παραμυθιού ως μέσου για μια διαθεματική  προσέγγιση  της περιοχής της 

ΔυτικήςΜακεδονίας 

 Να συνδυάσουν, οι μαθητές, διαθεματικά τη Γλώσσα με τη Φυσική αγωγή, ώστε μέσα 

από το παιχνίδι να κατακτήσουν σημαντικά στοιχεία που σχετίζονται με την 

πολιτισμική κληρονομιά της Δυτικής Μακεδονίας 

Στάδια υλοποίησης: 

Τα παιδιά εξακολουθούν να είναι χωρισμένα , ενδεικτικά, σε 4εις ομάδες των 5 

ατόμων η καθεμιά. Ο/Η εκπαιδευτικός τους εξηγεί, για μια ακόμη φορά, πως θα είναι 

απαραίτητη  η συνεργασία μεταξύ τους, τόσο στο πλαίσιο της ομάδας, όσο και στο πλαίσιο 

συνεργασίας των ομάδων.  

Προστάδιο: 

 Τα παιδιά παίρνουν τον κενό χάρτη (βλ. Παράρτημα ΙΙ σελ. 226) στα χέρια τους, και 

με τη βοήθεια του χάρτη της τάξης, του Άτλαντα ή του Google Earth συμπληρώνουν, ανά 

ομάδες, τους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας. Στη συνέχεια, συζητούν μέσα στην ομάδα 

στοιχεία τα οποία μπορεί να έχει ακούσει ή να έχει δει ο κάθε μαθητής-μέλος μιας ομάδας για 

τους τόπους που θα μας απασχολήσουν σε αυτήν την φάση. Έπειτα, γίνεται συζήτηση μεταξύ 

των ομάδων σχετικά με τα βιώματα και τα ακούσματα που μπορεί να έχουν οι μαθητές από 

τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. 

Κύριο Στάδιο: 

 Οι μαθητές παρακολουθούν την παρουσίαση του παραμυθιού (βλ. αρχείο με 

παρουσίαση-κύριο στάδιο- Δυτική Μακεδονία) και γνωρίζουν καλύτερα τους τόπους που 

επισκέπτονται οι ήρωές μας μέσω των προτεινόμενων ηλεκτρονικών ιστοσελίδων. 
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 Μια εικόνα-χίλιες λέξεις! Τα παιδιά μαθαίνουν να εκφράζονται μέσω των εικόνων. 

Ζωγραφίζουν ή αναζητούν φωτογραφικό υλικό για κάθε περιοχή που περιγράφεται, τις 

εκτυπώνουν, εάν υπάρχει δυνατότητα, και φτιάχνουν ένα κολλάζ. Σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει εκτυπωτής, μπορούν να αποθηκεύσουν τις εικόνες και να δημιουργήσουν κάποιον 

φάκελο ή μια παρουσίαση μέσω εικόνων για κάθε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. 

(Σε αυτό το σημείο θα ήταν πολύ πρακτικό να βρίσκονται οι μαθητές, στην αίθουσα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

Μεταστάδιο: 

 Και τώρα, παιχνίδι! Τα παιδιά παίζουν μια παραλλαγή του χαμένου θησαυρού, ως 

ανακεφαλαίωση-αξιολόγηση όλων όσων έχουν μάθει σχετικά με τη Δυτική Μακεδονία  (για 

οδηγίες παιχνιδιού βλ. ΠαράρτημαΙΙ σελ. 227). 

(Ε) Τελικό Μέγας Κιχώτης 

Μαθησιακοί στόχοι: 

Γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες: 

 Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας 

(παραγωγή λόγου – γραπτού -προφορικού) 

 Να μπορούν να εκφραστούν λεκτικά και εξωλεκτικά μέσω του παιχνιδιού 

Γνωστικές δεξιότητες: 

 Να αποκτήσουν επίγνωση των γλωσσικών, γεωγραφικών, πολιτισμικών και 

πολιτιστικών στοιχείων της Μακεδονίας  

 Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων (παραγωγή λόγου – γραπτού -προφορικού) 

 Όξυνση κριτικής σκέψης (brainstorming & διαδικασία κατασκευής υλικού) 

 Ενδυνάμωση της ικανότητας της μνήμης (πρέπει να θυμηθούν όσα έμαθαν σε 

προηγούμενες φάσεις) 

 Ενίσχυση των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών που σχετίζονται με το χειρισμό 

προγραμμάτων όπως το scratch  και το makey makey 

 Να ενισχύσουν τη δημιουργηκότητά τους, χρησιμοποιώντας απλά υλικά για την 

κατασκευή ενός διαδραστικού επιτραπέζιου 

Κοινωνικές δεξιότητες 

 Καλλιέργεια της συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας και μεταξύ των ομάδων 

 Καλλιέργεια στάσεων  που οδηγούν στο σεβασμό και την προστασία της 

πολιτισμικής μας κληρονομιάς 

Διαθεματικό πλαίσιο: 

 Γλώσσα – Ιστορία - Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού, ενότητα 1 «Ελλάδα- Η 

χώρα μας (τόπος)» & ενότητα 2 «Ο πολιτισμός των Ελλήνων και των άλλων λαών 

(πολιτισμός)»- Εικαστικά-Πληροφορική: Αξιοποίηση της Γλώσσας,των Τ.Π.Ε. και 

του παιχνιδιού ως μέσου για μια διαθεματική και διαδραστική αξιολόγηση-

ανατροφοδότηση της Μακεδονίας 
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Στάδια υλοποίησης: 

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να γίνει η συνολική αξιολόγηση και ανατροφοδότηση της 

γενικότερης κατηγορίας του γεωγραφικού διαμερίσματος της Μακεδονίας.  

Σε αυτήν τη φάση, η κατασκευή του παιδαγωγικού υλικού μπορεί να γίνει κατευθείαν 

από τον/ την εκπαιδευτικό και το παιχνίδι να χρησιμοποιηθεί απλώς ως αξιολόγηση-

ανατροφοδότηση, πατώντας το παρακάτω link και παίζοντας.  

 Link από scratch:   

https://scratch.mit.edu/projects/112785065/ (πρέπει να γίνει προβολή του συνδέσμου μέσω 

chrome για να εμφανιστεί το διαδραστικό παιχνίδι) 

Ωστόσο, η κατασκευή τόσο του ηλεκτρονικού υλικού όσο και του ταμπλό, μπορεί να 

γίνει και σε ομάδες από τους ίδιους τους μαθητές…  

Η κατασκευή θα αποτελείται από ένα τεχνολογικό και ένα υλικοτεχνικό μέρος. Για να 

είναι, όμως, ικανοί οι μαθητές να προβούν στην κατασκευή, θα πρέπει προηγουμένως να 

έχουν λάβει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση του προγράμματος scratch και τη χρήση 

της ηλεκτρονικής πλακέτας makey-makey. Στο scratch θα κληθούν να δημιουργήσουν οι ίδιοι 

έναν κώδικα, o οποίος θα περιλαμβάνει αφηγήσεις παραμυθιών και ερωτήσεις, οι οποίες θα 

αφορούν σε ποικίλες πληροφορίες που έχουν ήδη λάβει από τις προηγούμενες φάσεις, της 

συγκεκριμένης κατηγορίας. Οι αφηγήσεις και οι ερωτήσεις θα αντιστοιχηθούν μέσω της 

ηλεκτρονικής πλακέτας makey-makey με ένα επιτραπέζιο (υλικοτεχνικό μέρος) το οποίο, 

επίσης, θα κληθούν να κατασκευάσουν οι ίδιοι. Το επιτραπέζιο θα απεικονίζει το γεωγραφικό 

διαμέρισμα της Μακεδονίας, το οποίο θα απεικονίζεται, επίσης, διαδραστικά στον 

υπολογιστή. Ακόμη, κάθε φορά που το πιόνι θα βρίσκεται σε κάποιον σταθμό-νομό, τότε και 

το αντίστοιχο πιόνι στον υπολογιστή θα μετακινείται στο συγκεκριμένο σταθμό-νομό, όπου 

θα παίζει η ηχογραφημένη αφήγηση και ερώτηση, στην οποία ο εκάστοτε μαθητής θα πρέπει 

να απαντά προφορικά, και ακολούθως, να λαμβάνει την ανάλογη ανατροφοδότηση, 

προφορικά, από τους συμμαθητές του. Αν απαντήσει σωστά, οι συμμαθητές του πατούν στο 

σημείο «σωστό» πάνω στο ταμπλό και εξηγούν γιατί είναι σωστό. Αν απαντήσει λανθασμένα, 

οι συμμαθητές του πατούν στο σημείο «λάθος» πάνω στο ταμπλό και εξηγούν γιατί είναι 

λάθος (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή βλ. παράρτημαΙΙ - «Τεχνική 

Υλοποίηση», σελ. 229). 

Επομένως, γίνεται κατανοητό πως σε αυτό το σημείο της υλοποίησης, θα είναι 

απαραίτητη η συνεργασία με τον δάσκαλο που ειδικεύεται στην πληροφορική, ώστε να 

καταφέρουν τα παιδιά να φτιάξουν το ηλεκτρονικό κομμάτι.  

Διάρκεια: 4εις διδακτικές ώρες -  +/-180΄ (συνυπολογίζεται και η ηλεκτρονική-

υλικοτεχνική κατασκευή του υλικού, και η ανατροφοδότηση-αξιολόγηση και η ενασχόληση 

με το παιχνίδι) 

Προστάδιο: 

Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να γράψουν, ανά ομάδες (4εις ομάδες των 5 

ατόμων), σε ένα μεγάλο χαρτόνι (ένα για την κάθε ομάδα) λέξεις, οι οποίες σχετίζονται με 

πόλεις, ήθη, έθιμα, ιστορικά μνημεία, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να έχει κάποια 

σχέση με περιοχές, πρόσωπα και πράγματα που γνώρισαν οι μαθητές μέσα από το ταξίδι τους 

στη Μακεδονία.(brainstorming)  

https://scratch.mit.edu/projects/112785065/
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Αφού γράψουν τις λέξεις ανά ομάδες, οι αρχηγοί σηκώνονται, κρατώντας ο καθένας 

το χαρτόνι της ομάδας του, και παρουσιάζουν όλα όσα έχουν σημειώσει. Μέσα από τις 

παρουσιάσεις των διαφορετικών λέξεων, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να «ταξιδέψουν 

πίσω», σε όλα όσα έχουν λάβει χώρα στα  προηγούμενα στάδια. Μπορούν, επίσης, να 

εκφράσουν τις απόψεις και τα συναισθήματά τους, για το «ταξίδι που βίωσαν», και να γίνει 

ένα παραγωγικός διάλογος (ο οποίος θα κατευθύνεται από την εκπαιδευτικό) σχετικά με το τι 

τους εντυπωσίασε περισσότερο, τι λιγότερο, τι τους έμεινε κατά νου, τι θα ήθελαν να 

εντάξουν στη μαθησιακή διαδικασία, το οποίο δεν έχει ενταχθεί και αν τελικά άξιζε τον κόπο. 

Επιπλέον, η εκπαιδευτικός θα αντιληφθεί αν εν τέλει η μαθησιακή διαδικασία μέσα στην 

οποία ενεπλάκησαν οι μαθητές, ήταν αποδοτική ή όχι. (Παράλληλα, ωστόσο, ελέγχονται και 

τυχόν ορθογραφικά λάθη, τα οποία μπορεί να έχουν κάνει οι μαθητές κατά την καταγραφή 

των λέξεων στα χαρτόνια.) 

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων, οι μαθητές, κατόπιν παρότρυνσης του/  της 

εκπαιδευτικού, συγκεντρώνονται ανά ομάδες και αξιολογούν ποιες έννοιες, από όλες όσες 

παρουσιάστηκαν, θα ήταν οι κατάλληλες, ώστε να δημιουργήσουν αφηγήσεις και να τις 

εντάξουν στις ερωτήσεις του επιτραπέζιου που πρόκειται να κατασκευάσουν. Έπειτα, 

συγκεντρώνονται οι απόψεις της κάθε ομάδας, όσον αφορά τις λέξεις τις οποίες σημείωσαν, 

και καταλήγουν. 

Τέλος, αποφασίζεται από κοινού, ποιο κομμάτι θα αναλάβει η κάθε ομάδα κατά την 

κατασκευή υλικού (Π.χ. Η 1
η
 ομάδα αναλαμβάνει να φτιάξει τον κώδικα με τη βοήθεια του 

δασκάλου Πληροφορικής. Η 2
η
 ομάδα αναλαμβάνει να γράψει και να ηχογραφήσει τα λόγια 

και τις ερωτήσεις. Η 3
η
 ομάδα αναλαμβάνει να φτιάξει την κατασκευή και το πιόνι. Η 4

η
 

ομάδα αναλαμβάνει να βάλει τα διπλόκαρφα, να τοποθετήσει και ενώσει τα καλώδια με τη 

συσκευή, να δει αν λειτουργεί ο κώδικας του scratch όταν τον συνδέουμε με το makey-makey 

και να διορθώσει τυχόν λάθη) 

Κύριο Στάδιο: 

 Κατασκευή πολυτροπικού επιτραπέζιου από τους μαθητές (ανά ομάδες) και 

παράλληλη καθοδήγηση από την εκπαιδευτικό και από το δάσκαλο πληροφορικής (για 

περισσότερες πληροφορίες  βλ. παράρτημα«τεχνική υλοποίηση», σελ. 229). 

Μεταστάδιο: 

 Τα παιδιά παίζουν με το επιτραπέζιο. Μετά το πέρας και του παιχνιδιού εντοπίζουν 

και συζητούν τυχόν λάθη που έχουν κάνει σχετικά με την κατασκευή, αλλά και στη 

συνεργασία με τους συμμαθητές τους μέσα στην ομάδα, τι θα άλλαζαν και τι αποκόμισαν από 

αυτή τη διαδικασία. 

 

4.3.4.Ο Ρομπέν της Ηπείρου(βλ. ΠαράρτημαΙ  σελ. 136 & Παράρτημα ΙΙ σελ.234 ) 

Ο Ρομπέν της Ηπείρου χωρίζεται σε τρεις διδακτικές φάσεις. Παρακάτω, 

παρουσιάζονται τα στάδια υλοποίησης για κάθε ένα από τα τρία μέρη στα οποία χωρίζεται το 

κεφάλαιο του Ρομπέν της Ηπείρου. 

(Α) Ο Ρομπέν της Ηπείρου – Εισαγωγική Φάση  

Μαθησιακοί στόχοι: 
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Γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες: 

 Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας 

(παραγωγή λόγου – γραπτού -προφορικού) 

 Να είναι σε θέση να κατανοήσουν το κείμενο καλά, ώστε να μπορούν να 

συμμετάσχουν ενεργά  στην εξέλιξη της ιστορίας και στις δραστηριότητες που θα 

λάβουν χώρα 

 Να είναι ικανοί να παράγουν γραπτό λόγο, με συγκεκριμένη δομή, ύφος και γλώσσα, 

όπως ένα άρθρο, αλλά και να βρίσκουν τα στοιχεία ενός άρθρου κατά την ανάγνωση 

μιας εφημερίδας, ενός περιοδικού, κ.ά. (βλ. βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, β΄ τεύχος, 

Ενότητα 6: «Ιστορίες παιδιών» & στόχους ενότητας σελ. 7) 

Γνωστικές δεξιότητες: 

 Να γνωρίσουν τους ήρωες του παραμυθιού με το οποίο θα ασχοληθούν, ώστε να 

μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το κείμενο και να συμμετάσχουν στην εξέλιξη 

της ιστορίας 

 Να αποκτήσουν επίγνωση των γεωγραφικών στοιχείων της Ηπείρου 

 Να είναι σε θέση να γράψουν ένα άρθρο, στο κατάλληλο πρόσωπο, με το κατάλληλο 

ύφος και την κατάλληλη γλώσσα (βλ. βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, β΄ τεύχος, 

Ενότητα 6: «Ιστορίες παιδιών» & στόχους ενότητας σελ. 7) 

Κοινωνικές δεξιότητες 

 Καλλιέργεια της συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας και μεταξύ των ομάδων 

 Να νιώσουν πως είναι μέλη μιας μικρής κοινωνίας, της κοινωνίας του σχολείου, αλλά 

και της ευρύτερης κοινωνίας 

 Να δείξουν αγάπη και σεβασμό για τον τόπο τους τόσο στο κομμάτι της διατήρησης 

και προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς όσο και στο κομμάτι της διατήρησης 

και προστασίας του περιβάλλοντος τόπου τους 

Διαθεματικό πλαίσιο: 

 Γλώσσα-Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού, ενότητα 1 «Ελλάδα- Η χώρα μας 

(τόπος)» & ενότητα 2 «Ο πολιτισμός των Ελλήνων και των άλλων λαών 

(πολιτισμός)»– Εικαστικά - Μουσική: Αξιοποίηση της Γλώσσας, καθώς και του 

παραμυθιού, ως μέσου για μια διαθεματική  προσέγγιση  της περιοχής της Ηπείρου 

Στάδια υλοποίησης: 

Ο/Η εκπαιδευτικός χωρίζει τα παιδιά ενδεικτικά σε 4εις ομάδες των 5 ατόμων η 

καθεμιά. Οι ομάδες δεν θα πρέπει να αποτελούνται από τους ίδιους μαθητές που συνέθεταν 

την κάθε ομάδα στο προηγούμενο κεφάλαιο (στο Μέγα Κιχώτη). Αφού δημιουργηθούν νέες 

ομάδες και οριστούν καινούριοι αρχηγοί, ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί πως θα είναι απαραίτητη η 

συνεργασία μεταξύ τους, τόσο στο πλαίσιο της ομάδας όσο και στο πλαίσιο συνεργασίας των 

ομάδων.  

Προστάδιο:  

Τα παιδιά παρακολουθούν την εισαγωγική παρουσίαση (βλ. αρχείο με εισαγωγική 

παρουσίαση powerpoint Ρομπέν). Αναζητούν μέσω του χάρτη των γεωγραφικών 

διαμερισμάτων ή του Άτλαντα ή του Google Earth πού βρίσκεται η Ήπειρος και από ποιους 

νομούς αποτελείται. Στη συνέχεια, συζητούν, ανά ομάδες, και φέρουν επιχειρήματα σχετικά 

με τους λόγους που ο Ρομπέν είναι ο ιδανικός ήρωας για να ταξιδέψει στην Ήπειρο.  
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Κύριο Στάδιο: 

  Οι μαθητές παρακολουθούν το παραμύθι μέσα από το φύλλο εργασίας (βλ. 

παράρτημα - φύλλο εργασίας 1- άρθρο, σελ. 234-235). 

Σε αυτό το σημείο, επίσης, οι μαθητές μαθαίνουν τη δομή, το ύφος και τη γλώσσα που 

πρέπει να έχει ένα άρθρο (βλ. βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, β΄ τεύχος, Ενότητα 6: «Ιστορίες 

παιδιών», σελ. 7 – στόχοι ενότητας) 

Τα παιδιά τόσο μέσω του σχολικού εγχειριδίου όσο και μέσω του παρακάτω 

ηλεκτρονικού ιστοτόπου  

http://www.authorstream.com/Presentation/leoxan-1647177/ 

επιχειρούν να μάθουν πώς γράφεται ένα άρθρο. Αφορμή στο παρόν σημείο αποτελεί η άφιξη 

του Ρομπέν και η επιθυμία των παιδιών να τη γνωστοποιήσουν σε όλους τους Ηπειρώτες.  

πρέπει να μπουν στη θέση των μαθητών της Ηπείρου και να γράψουν, σε ομάδες, ένα 

άρθρο γι’ αυτό το σημαντικό γεγονός, αφού προηγουμένως διαβάσουν το απόσπασμα του 

παραμυθιού από το φύλλο εργασίας(βλ. παράρτημαΙΙ, φύλλο εργασίας-παραμύθι-παραγωγή 

άρθρου, σελ. 234-235).  

 Ο/ Η εκπαιδευτικός πρέπει να τονίσει στα παιδιά να προσέξουν, το ύφος, τη δομή, τη 

γλώσσα και το πρόσωπο στο οποίο γράφουμε ένα άρθρο, καθώς δεν πρέπει να ξεχνούν πως το 

άρθρο το γράφουν σα να είναι εκείνοι στη θέση των παιδιών της Ηπείρου! Η δραστηριότητα 

αυτή θα πραγματοποιηθεί σε ομάδες. Μόλις ολοκληρώσουν όλες οι ομάδες, οι αρχηγοί θα 

σηκωθούν για να παρουσιάσουν το άρθρο της ομάδας τους.  

Μεταστάδιο: 

Τα παιδιά παρακολουθούν την παρουσίαση για το μεταστάδιο (βλ. αρχείο με 

παρουσίαση Ρομπέν μεταστάδιο). Έπειτα, παίρνουν στα χέρια τους χαρτονάκια και 

μαρκαδόρους και γεμίζουν κάθε σκαλοπάτι της κεντρικής σκάλας του σχολείου τους με 

μηνύματα θετικά – γεμάτα αγάπη - όπως της παρακάτω εικόνας:   

 

http://www.authorstream.com/Presentation/leoxan-1647177/
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(B) Κύριο Μέρος Ρομπέν της Ηπέιρου- Το ταξίδι στην Ήπειρο 

Μαθησιακοί στόχοι: 

Γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες: 

 Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας 

(παραγωγή λόγου – γραπτού -προφορικού) 

 Να είναι σε θέση να κατανοήσουν το κείμενο καλά, ώστε να μπορούν να 

συμμετάσχουν ενεργά  στην εξέλιξη της ιστορίας και στις δραστηριότητες που θα 

λάβουν χώρα 

 Να είναι ικανοί να επικοινωνήσουν ομαλά στα πλαίσια ενός (αυτοσχέδιου) διαλόγου 

(παιχνίδι ρόλων-Αρχαία Δωδώνη) 

Γνωστικές δεξιότητες: 

 Να αποκτήσουν επίγνωση των γλωσσικών, γεωγραφικών, πολιτισμικών και 

πολιτιστικών στοιχείων της Ηπείρου 

 Να γνωρίσουν τους ήρωες του παραμυθιού με το οποίο θα ασχοληθούν, ώστε να 

μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το κείμενο και να συμμετάσχουν στην εξέλιξη 

της ιστορίας 

 Να μπουν στη διαδικασία της επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένας 

τόπος, αλλά και στη διαδικασία ανάδειξής του 

 Να αντιληφθούν τη σημασία που έχει η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος γύρω 

μας [βλ. Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού, ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Η ΦΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 

ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ (Φυσικό Περιβάλλον και Προστασία) ] 

 Να αντιληφθούν πως κάθε τόπος σχετίζεται άμεσα με μία σειρά επαγγελμάτων και 

προϊόντων που προσιδιάζουν στον τρόπο ζωής του, αλλά και στη μορφολογία του [βλ. 

Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού, ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ (Οικονομία και Επαγγέλματα)] 

 Να γνωρίσουν ένα ιδιαίτερο άθλημα, αυτό της τοξοβολίας, το οποίο έχει τις ρίζες του 

επί αρχαιοτάτων χρόνων 

Κοινωνικές δεξιότητες 

 Καλλιέργεια της συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας και μεταξύ των ομάδων 

 Να είναι ικανοί να κάνουν διάλογο, μαθαίνοντας να ακούν το συνομιλητή τους, αλλά 

και να επιχειρηματολογούν 

 Να παραδειγματιστούν από τους μικρούς μαθητές της Ηπείρου, οι οποίοι 

προβληματίζονται για το μέλλον του τόπου τους και να νιώσουν πως κι αυτοί, ως 

μέλη μιας κοινωνίας, πρέπει να την υπερασπίζονται και να παλεύουν για τη 

συντήρηση και τη διατήρησή της στο πέρασμα του χρόνου  

 Να δείξουν αγάπη και σεβασμό για τον τόπο τους τόσο στο κομμάτι της διατήρησης 

και προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς όσο και στο κομμάτι της διατήρησης 

και προστασίας του περιβάλλοντος τόπου τους 

Διαθεματικό πλαίσιο: 

 Γλώσσα-Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού, Ενότητα 3. Η φύση είναι το σπίτι μας 

(Φυσικό Περιβάλλον και Προστασία) & Ενότητα 4. Επαγγέλματα και προϊόντα στον 

τόπο μας (Οικονομία και Επαγγέλματα) – Φυσική Αγωγή – Θεατρική Αγωγή: 

Αξιοποίηση της Γλώσσας, του παραμυθιού, του παιχνιδιού ρόλων και του αθλήματος 
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της τοξοβολίας, ως μέσων, για μια διαθεματική  προσέγγιση  της περιοχής της 

Ηπείρου 

Στάδια υλοποίησης: 

Τα παιδιά εξακολουθούν να είναι χωρισμένα σε 4εις ομάδες των 5 ατόμων η καθεμιά. Η 

συνεργασία μεταξύ τους τόσο μέσα στην ομάδα όσο και μεταξύ των ομάδων θα είναι 

σημαντική για τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν. 

Επίσης, σε αυτό το σημείο, θα ήταν πολύ αποτελεσματική η χρήση διαδραστικού 

πίνακα ή η πραγματοποίηση του παρόντος μαθήματος στην αίθουσα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών κατά την προβολή των χρήσιμων ιστοσελίδων που αφορούν στους τόπους, τα 

ήθη, τα έθιμα, την παράδοση και τη φυσιογνωμία της Ηπείρου (βλ. χρήσιμες ιστοσελίδες, 

παράρτημαΙΙ, σελ. 239). 

Προστάδιο: 

 Τα παιδιά παρακολουθούν την παρουσίαση για το προστάδιο (βλ. αρχείο με 

εισαγωγική παρουσίαση Ρομπέν 2) και ανατρέχουν στο χάρτη των γεωγραφικών 

διαμερισμάτων, και συγκεκριμένα της Ηπείρου, παρατηρώντας τους νομούς και τις 

πρωτεύουσες που την αποτελούν (βλ. χάρτη γεωγραφικών διαμερισμάτων, Google Earth ή 

Άτλαντα).  

Κύριο Στάδιο: 

  Οι μαθητές παρακολουθούν το παραμύθι μέσα από την παρουσίαση  (βλ. παρουσίαση 

κύριου σταδίου Ρομπέν 2), ενώ ταυτόχρονα ανατρέχουν σε ιστοσελίδες που σχετίζονται με 

την παρουσίαση και με τα όσα πραγματεύονται (βλ. χρήσιμες ιστοσελίδες, παράρτημαΙΙ, 

σελ.239). 

Στο σημείο όπου γίνεται αναφορά στο μαντείο της Αρχαίας Δωδώνης, οι μαθητές 

καλούνται, ανά ομάδες, να δημιουργήσουν αυτοσχέδιους διαλόγους και να παίξουν ένα παιχνίδι 

ρόλων, υποδυόμενοι τους ιερείς του μαντείου, καθώς και ανθρώπους που κατέφθαναν εκεί για 

να πάρουν τους πολύτιμους χρησμούς. Τα κοστούμια με τα οποία θα είναι ντυμένοι οι 

ηθοποιοί-μαθητές, θα μπορούσαν να είναι κάποιο λευκό σεντόνι ή κάποιο  σάλι, το οποίο θα 

έριχναν πάνω τους ώστε να προσιδιάζουν στον τρόπο ενδυμασίας εκείνης της εποχής. Ο/ η 

εκπαιδευτικός, λοιπόν, ζητά από τα παιδιά να υποδυθούν τους ιερείς και τους ανθρώπους που 

καταφθάνουν εκεί. Οι μαθητές ζητούν και παίρνουν χρησμούς που σχετίζονται με την εποχή 

μας  και τα προβλήματα τα οποία μας απασχολούν καθημερινά. 

Έπειτα, η παρουσίαση συνεχίζεται (βλ. παρουσίαση κύριου σταδίου Ρομπέν 2), μέχρι 

τη στιγμή που τα παιδιά της Ηπείρου φτάνουν στον Αχέροντα ποταμό και εξασκούνται στην 

τοξοβολία. Στην παρούσα φάση, θα μπορούσε ο/η εκπαιδευτικός να έχει καλέσει κάποιον 

αθλητή-τοξοβόλο, ώστε να μυήσει τους μαθητές στην τοξοβολία.  

Μετά και από αυτήν τη δραστηριότητα η παρουσίαση του κύριου σταδίου  μπορεί να 

συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωση της περιπλάνησης στην Ήπειρο(βλ. παρουσίαση κύριου 

σταδίου). 

Παράλληλα με την παρουσίαση του κύριου σταδίου, οι μαθητές μπορούν να 

ανατρέχουν στο βιβλίο της Ιστορίας τους, καθώς πολλά είναι τα ιστορικά δεδομένα τα οποία 

σχετίζονται με την Ιστορία των Αρχαίων Χρόνων της Δ΄ Δημοτικού. Ιδίως, στο σημείο που 
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γίνεται η αναφορά στον Πύρρο το βασιλιά της Ηπείρου, μπορούν να ανατρέξουν στο βιβλίο 

Ιστορίας της Δ΄ Δημοτικού, σελ. 110 κεφ. 35 «Ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου. 

Μεταστάδιο: 

Τα παιδιά παίρνουν στα χέρια τους το φύλλο της ομαδικής δραστηριότητας και το 

διαβάζουν μέσα στην ομάδα τους (βλ. παράρτημα ΙΙ- φύλλο εργασίας – ομαδική 

δραστηριότητα – λύση προβλημάτων, σελ. 237-238). Με την παράλληλη καθοδήγηση του/της 

εκπαιδευτικού, η κάθε ομάδα δημιουργεί ένα χαρτόνι με προτάσεις-λύσεις σχετικές με τα 

προβλήματα που απασχολούν τους μαθητές της Ηπείρου και τον τόπο τους. Σε αυτό το 

σημείο, οι μαθητές πρέπει να λειτουργήσουν ομαδοσυνεργατικά. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει 

τη λύση μιας μόνον κατηγορίας προβλημάτων από τις τέσσερις που προβάλλονται. Μόλις τα 

χαρτόνια με τις προτάσεις ολοκληρωθούν, οι αρχηγοί των ομάδων παρουσιάζουν το χαρτόνι 

της ομάδας τους και αλληλεπιδρούν τόσο μεταξύ τους όσο και με τους συμμαθητές τους.  

(Γ) Τελικό Ρομπέν της Ηπείρου  

Μαθησιακοί στόχοι: 

Γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες: 

 Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας 

(παραγωγή λόγου – γραπτού -προφορικού) 

 Να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα σωστά, ώστε να μπορούν να 

συμμετάσχουν ενεργά  στην εξέλιξη της ιστορίας και στις δραστηριότητες που θα 

λάβουν χώρα 

 Να είναι ικανοί να αποτυπώσουν μέσω του γραπτού λόγου τις σκέψεις τους, να 

οξύνουν την κριτική τους σκέψη και να εκφραστούν κατά τη συγγραφή μιας ιστορίας 

από τους ίδιους τους μαθητές  

Γνωστικές δεξιότητες: 

 Να είναι ικανοί να γράψουν τη συνέχεια και το τέλος μιας ιστορίας με ήρωες παιδιά 

(βλ. Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, ενότητα 6 «Ιστορίες παιδιών», σελ. 7 

στόχους ενότητας)   

 Να είναι ικανοί να διηγηθούν ιστορίες χρησιμοποιώντας σωστά τους χρόνους των 

ρημάτων (βλ. Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, ενότητα 6 «Ιστορίες παιδιών», 

σελ. 7 στόχους ενότητας)   

 Να εντρυφήσουν, βιωματικά, στην επίγνωση των γλωσσικών, γεωγραφικών, 

πολιτισμικών και πολιτιστικών στοιχείων της Ηπείρου 

Κοινωνικές δεξιότητες 

 Καλλιέργεια της συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας και μεταξύ των ομάδων 

 Να προβληματιστούν για το μέλλον του τόπου τους, ως μέλη μιας κοινωνίας, και να 

στρέψουν το ενδιαφέρον τους σε ζητήματα που αφορούν στη συντήρηση και τη 

διατήρησή της στο πέρασμα του χρόνου  

 Να αποτυπώσουν μέσω του γραπτού, αλλά και του προφορικού λόγου (στο πλαίσιο 

της συζήτησης και της συγγραφής της ιστορίας τους) την αγάπη και σεβασμό για τον 

τόπο τους τόσο στο κομμάτι της διατήρησης και προστασίας της πολιτισμικής 

κληρονομιάς όσο και στο κομμάτι της διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος 

τόπου τους 
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Διαθεματικό πλαίσιο: 

 Γλώσσα-Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού, Ενότητα 3. Η φύση είναι το σπίτι μας 

(Φυσικό Περιβάλλον και Προστασία) & Ενότητα 4. Επαγγέλματα και προιόντα στον 

τόπο μας (Οικονομία και Επαγγέλματα) 

Στάδια υλοποίησης: 

Τα παιδιά εξακολουθούν να είναι χωρισμένα σε 4εις ομάδες των 5 ατόμων η καθεμιά. 

Η συνεργασία μεταξύ τους τόσο μέσα στην ομάδα όσο και μεταξύ των ομάδων θα είναι 

σημαντική για τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν. 

Προστάδιο: 

 Μοιράζεται στα παιδιά μία εικόνα με το Ρομπέν να αποχαιρετά τα παιδιά και ένα 

κειμενάκι το οποίο καλούνται να διαβάσουν. Τα παιδιά παρατηρούν και σχολιάζουν την 

εικόνα, καθώς και το μικρό κειμενάκι του φυλλαδίου για το προστάδιο (βλ. παράρτημαΙΙ –

φύλλο για προστάδιο – τελικό Ρομπέν, σελ. 241).  

Κύριο Στάδιο: 

  Οι μαθητές έχουν στα χέρια τους το φύλλο εργασίας-παραγωγής λόγου του κύριου 

σταδίου (βλ. παράρτημαΙΙ –φύλλο για κύριο στάδιο– τελικό Ρομπέν, σελ. 242-243). 

 Αυτήν τη φορά η συνέχεια και το τέλος του παραμυθιού δεν θα τους δοθούν έτοιμα, 

αλλά θα πρέπει οι ίδιοι να μπουν στη διαδικασία να κατασκευάσουν τη συνέχεια και το τέλος 

της ιστορίας των «Μικρών Ρομπέν».  

 Επιπλέον, στο τέλος θα πρέπει να αναφέρουν τι θα έκαναν οι ίδιοι οι μαθητές για το 

δικό τους τόπο, ώστε η ιστορία που ήδη παρακολούθησαν να λάβει μια πιο πρακτική και 

βιωματική διάσταση, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λίγο-πολύ οι Μικροί Ρομπέν 

δεν απέχουν αρκετά από τα καθημερινά προβλήματα   που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που 

κατοικούν σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας.  

 Κατά τη συγγραφή, βεβαίως, της ιστορίας τους, οι μαθητές της κάθε ομάδας θα πρέπει 

να προσέξουν, ώστε να χρησιμοποιήσουν σωστά τους χρόνους των ρημάτων με τα οποία θα 

συνθέσουν την ιστορία τους, για να μπορέσουν να πετύχουν το καλύτερο δυνατό νόημα (βλ. 

Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού, βιβλίο μαθητή, ενότητα 6 «Ιστορίες παιδιών», σελ. 7 στόχους 

ενότητας)  .   

Η παρακάτω ιστοσελίδα θα φανεί πολύ χρήσιμη στους μαθητές, κατά την προσπάθειά 

τους να γράψουν τη συνέχεια και το τέλος της ιστορίας τους: 

http://sykees8.blogspot.gr/2013/01/blog-post_7366.html   

Μεταστάδιο: 

Παρουσίαση της ιστορίας κάθε ομάδας και συζήτηση… 

 

 

http://sykees8.blogspot.gr/2013/01/blog-post_7366.html
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4.3.5. Η Θεοδώρα η μικρή εξερευνήτρια-Το ταξίδι στη Θεσσαλία(βλ. ΠαράρτημαΙ  σελ.142  

& Παράρτημα ΙΙ σελ.245 ) 

Μαθησιακοί στόχοι: 

Γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες: 

 Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας 

(παραγωγή λόγου – γραπτού -προφορικού) 

 Να είναι ικανοί να αποκωδικοποιήσουν ηχητικά μηνύματα και να τα αποτυπώσουν 

μέσω του γραπτού λόγου και της ζωγραφικής στο χαρτί 

 Να είναι σε θέση να κατανοήσουν το κείμενο καλά, ώστε να μπορούν να 

συμμετάσχουν ενεργά  στην εξέλιξη της ιστορίας και στις δραστηριότητες που θα 

λάβουν χώρα 

 Να είναι ικανοί να επικοινωνήσουν ομαλά στα πλαίσια ενός διαλόγου, τόσο εντός της 

ομάδας όσο και μεταξύ των ομάδων  

Γνωστικές δεξιότητες: 

 Να αποκτήσουν επίγνωση των γλωσσικών, γεωγραφικών, πολιτισμικών και 

πολιτιστικών στοιχείων της Θεσσαλίας 

 Να γνωρίσουν την ηρωίδα του παραμυθιού με το οποίο θα ασχοληθούν, ώστε να 

μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το κείμενο και να συμμετάσχουν στην εξέλιξη 

της ιστορίας 

 Να γνωρίσουν το ηθογραφικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει τη μικρή Θεοδώρα (βλ. 

βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, β΄ τεύχος, Ενότητα 7: «Η ελιά», σελ. 27 – στόχοι 

ενότητας) 

 Να μάθουν την Οριστική, Συνοπτική Υποτακτική και Συνοπτική Προστακτική του 

Αορίστου της Παθητικής Φωνής(βλ. βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, β΄ τεύχος, 

Ενότητα 6: «Ιστορίες παιδιών», σελ. 7 – στόχοι ενότητας-«Θα γνωρίσουμε 

διαφορετικούς χαρακτήρες παιδιών»). 

 Να αντιληφθούν τη σημασία που έχει η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος γύρω 

μας [βλ. Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού, Ενότητα 3. Η φύση είναι το σπίτι μας 

(Φυσικό Περιβάλλον και Προστασία) ] και να γνωρίσουν εναλλακτικούς τρόπους 

εξυπηρέτησης των καθημερινών μας αναγκών, οι οποίοι δεν βλάπτουν το φυσικό 

περιβάλλον (π.χ. μετακίνηση με ποδήλατα αντί μηχανοκίνητων μέσων) 

 Να μάθουν να συμμορφώνονται σύμφωνα με  τον Κ.Ο.Κ. 

 Να γνωρίσουν ένα δημοφιλές άθλημα, αυτό της ποδηλασίας, το οποίο μπορεί να γίνει 

καθημερινή συνήθεια και να εξασφαλίσει στους μαθητές μία άριστη φυσική 

κατάσταση  

Κοινωνικές δεξιότητες 

 Καλλιέργεια της συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας και μεταξύ των ομάδων 

 Να είναι ικανοί να κάνουν διάλογο, μαθαίνοντας να ακούν το συνομιλητή τους, αλλά 

και να επιχειρηματολογούν 

 Να αποκτήσουν ευαισθησία στα θέματα φυσικού περιβάλλοντος και να το κάνουν 

πράξη στην καθημερινότητά τους  

  Να αποκτήσουν κυκλοφοριακή αγωγή 

Διαθεματικό πλαίσιο: 
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 Γλώσσα-Φυσική Αγωγή-Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού, Ενότητα 3. Η φύση 

είναι το σπίτι μας (Φυσικό Περιβάλλον και Προστασία): Αξιοποίηση της Γλώσσας, 

της αγάπης για το φυσικό περιβάλλον και την άθληση ως μέσων, για μια διαθεματική  

προσέγγιση  της περιοχής της Θεσσαλίας 

Στάδια υλοποίησης: 

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε 4εις ομάδες των 5 ατόμων η καθεμιά. Η συνεργασία 

μεταξύ τους τόσο μέσα στην ομάδα όσο και μεταξύ των ομάδων θα είναι σημαντική για τις 

δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν. Βέβαια, τα μέλη και οι αρχηγοί των ομάδων δεν θα 

είναι τα ίδια με πριν, διότι μπήκαμε σε άλλη ενότητα. Δημιουργούνται νέες ομάδες, με νέα 

μέλη και αρχηγούς σε αυτό το σημείο. 

Προστάδιο: 

 Τα παιδιά παρακολουθούν την ηχητική παρουσίαση για το προστάδιο (βλ. αρχείο με 

εισαγωγική ηχητική παρουσίαση Θεοδώρας) και προσπαθούν να ζωγραφίσουν και να 

ηθογραφήσουν την καινούρια ηρωίδα, τη Θεοδώρα τη μικρή εξερευνήτρια, όπως τη 

φαντάζονται. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να δημιουργήσει ένα σκίτσο με την εικόνα της 

Θεοδώρας, αλλά και να γράψει πάνω σε αυτό επίθετα και ουσιαστικά, χαρακτηριστικά του 

χαρακτήρα και της προσωπικότητας που πιθανολογούν οι μαθητές πως προσιδιάζουν στην 

ηρωίδα μας. Επίσης, προσπαθούν να αποδώσουν τα στοιχεία, αυτά, του χαρακτήρα της  μέσω 

της εικονογράφησης του προσώπου της, της στάσης της, της κίνησής της, του ύφους που θα 

έχει στην απεικόνιση που θα δημιουργήσουν. 

Τα παιδιά, επομένως, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να εστιάσουν στο ηχητικό αρχείο, 

να φανταστούν, να δημιουργήσουν εικόνες με το μυαλό τους και να τις αποτυπώσουν στο 

χαρτί μέσω της ζωγραφικής και του γραπτού λόγου.  Στη συνέχεια, προβάλλεται μια 

διαφάνεια με την εικόνα της Θεοδώρας και με ορισμένες λέξεις που την χαρακτηρίζουν (βλ. 

βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, β΄ τεύχος, Ενότητα 6: «Ιστορίες παιδιών», σελ. 7 – στόχοι 

ενότητας-«Θα γνωρίσουμε διαφορετικούς χαρακτήρες παιδιών»). 

Μετά το πέρας όλων αυτών και αφού οι μαθητές έχουν γνωρίσει τη μικρή Θεοδώρα, 

ανατρέχουν στο χάρτη των γεωγραφικών διαμερισμάτων, και συγκεκριμένα της Θεσσαλίας, 

παρατηρώντας τους νομούς και τις πρωτεύουσες που την αποτελούν (βλ. χάρτη γεωγραφικών 

διαμερισμάτων, Google Earth ή Άτλαντα).  

Κύριο Στάδιο: 

 Η παρουσίαση του κύριου σταδίου ξεκινά με το παραμύθι διατυπωμένο πάνω σε ένα 

φύλλο εργασίας που μοιράζεται σε κάθε ομάδα (βλ. παράρτημαΙΙ - φύλλο εργασίας 

παραμυθιού-παθητικού Αορίστου, σελ. 245-247 ). Τα παιδιά της κάθε ομάδας καλούνται να 

διαβάσουν μέσα στην ομάδα τους το κομμάτι του παραμυθιού, το οποίο βρίσκεται στο φύλλο 

εργασίας. Κατόπιν, θα πρέπει να αναγνωρίσουν γραμματικά τις λέξεις που είναι σημειωμένες 

με κόκκινο χρώμα, να τις μεταφέρουν στην Οριστική, Συνοπτική Υποτακτική και Συνοπτική 

Προστακτική του Αορίστου της Παθητικής Φωνής και κλίνουν τα συγκεκριμένα ρήματα στις 

παραπάνω εγκλίσεις, αν και εφόσον υπάρχουν (βλ. βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, β΄ τεύχος, 

Ενότητα 7: «Η ελιά», σελ. 27 – στόχους ενότητας & σελ. 41 άσκηση 2). 

  Έπειτα, οι μαθητές παρακολουθούν το παραμύθι μέσα από την παρουσίαση  (βλ. 

παρουσίαση κύριου σταδίου Θεοδώρας), ενώ ταυτόχρονα ανατρέχουν σε ιστοσελίδες που 



 

 75 

σχετίζονται με την παρουσίαση και με τα όσα πραγματεύονται (βλ. χρήσιμες ιστοσελίδες, 

παράρτημαΙΙ, σελ. 248). 

Στο σημείο όπου γίνεται αναφορά στη χρήση του ποδηλάτου από τους κατοίκους της 

Καρδίτσας, οι μαθητές αναλαμβάνουν να κάνουν μια εκστρατεία υπέρ της χρήσης του 

ποδηλάτου (βλ. Παράρτημα ΙΙ σελ. 248). Αναλογίζονται τα οφέλη που έχει η χρήση του 

ποδηλάτου για τον άνθρωπο, αλλά και για το περιβάλλον και δραστηριοποιούνται πάνω σε 

τέσσερα σημεία (κάθε ομάδα εκ των τεσσάρων αναλαμβάνει την οργάνωση για ένα από τα 

παρακάτω): 

 Δημιουργείστε ενημερωτικά φυλλάδια με τα οφέλη της χρήσης του ποδηλάτου, ώστε 

να ενημερώσετε και να ευαισθητοποιήσετε τους κατοίκους 

 Στείλτε μια επιστολή στην τοπική αυτοδιοίκηση (π.χ. στο δήμαρχο) με σκοπό τη 

δημιουργία οργανωμένων λωρίδων ποδηλασίας και ανάλογων πινακίδων στη γύρω 

περιοχή 

 Ενημερωθείτε και ενημερώστε τους συμμαθητές σας σχετικά με την ασφάλεια της 

χρήσης του ποδηλάτου 

 Επισκεφθείτε ένα κέντρο κυκλοφοριακής αγωγής ή σχηματίστε τεχνητούς δρόμους 

μέσα στην αυλή του σχολείου (σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή μια επίσκεψη στο 

κέντρο). Χρησιμοποιείστε το ποδήλατό σας. Καταγράψτε τα λάθη που πιθανόν κάνατε 

ή αυτά που έκαναν οι συμμαθητές σας και παρουσιάστε τα  

[βλ. Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού, Ενότητα 3. Η φύση είναι το σπίτι μας (Φυσικό 

Περιβάλλον και Προστασία) ] 

Μετά και από αυτήν τη δραστηριότητα η παρουσίαση του κύριου σταδίου  μπορεί να 

συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωση της περιπλάνησης στη Θεσσαλία(βλ. παρουσίαση κύριου 

σταδίου). 

Μεταστάδιο: 

Τα παιδιά συζητούν μέσα στην ομάδα όλα όσα τους έκαναν εντύπωση από το «ταξίδι» 

τους στη Θεσσαλία, αλλά και από τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα. Έτσι, δημιουργείτε 

πρόσφορο έδαφος για να επεκταθεί η συζήτηση και μεταξύ των ομάδων, ανταλλάσσοντας 

απόψεις και εμπειρίες σχετικά με το τι τους άρεσε, τι τους δυσκόλεψε, τι τους προβλημάτισε. 

Κάπως έτσι, λοιπόν, ολοκληρώνεται και το «ταξίδι στη Θεσσαλία». 

 

4.3.6. Ο Ηρακλής ο Στερεοελλαδίτης -Το ταξίδι στη Στερεά Ελλάδα(βλ. ΠαράρτημαΙ 

σελ.145 & Παράρτημα ΙΙ σελ.250 ) 

Μαθησιακοί στόχοι: 

Γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες: 

 Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας 

(παραγωγή λόγου – γραπτού -προφορικού) 

 Να είναι σε θέση να κατανοήσουν το κείμενο καλά, ώστε να μπορούν να 

συμμετάσχουν ενεργά  στην εξέλιξη της ιστορίας και στις δραστηριότητες που θα 

λάβουν χώρα 

 Να είναι σε θέση να επιχειρηματολογούν ενισχύοντας τη βαρύτητα του λόγου τους 
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 Να είναι ικανοί να επικοινωνήσουν ομαλά στα πλαίσια ενός διαλόγου, τόσο εντός της 

ομάδας όσο και μεταξύ των ομάδων  

Γνωστικές δεξιότητες: 

Οι μαθητές: 

 Να αποκτήσουν επίγνωση των γλωσσικών, γεωγραφικών, πολιτισμικών και 

πολιτιστικών στοιχείων της Στερεάς Ελλάδας 

 Να γνωρίσουν τον ήρωα του παραμυθιού με το οποίο θα ασχοληθούν, ώστε να 

μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το κείμενο και να συμμετάσχουν στην εξέλιξη 

της ιστορίας 

 Να μάθουν να χρησιμοποιούν επιχειρήματα για να υποστηρίξουν το λόγο τους (βλ. 

Βιβλίο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού 7
η
 ενότητα & στόχους ενότητας σελ. 27) 

 Να μάθουν πώς λειτουργεί η παράγραφος μέσα στο κείμενο (βλ. Βιβλίο Γλώσσας Δ΄ 

Δημοτικού 7
η
 ενότητα & στόχους ενότητας σελ. 27) 

 Να είναι ικανοί να εντάξουν στο λεξιλόγιό τους, να αναγνωρίζουν και να παράγουν 

λέξεις και εκφράσεις που έχουν σχέση με την ελιά και το λάδι (βλ. Βιβλίο Γλώσσας 

Δ΄ Δημοτικού 7
η
 ενότητα & στόχους ενότητας σελ. 27) 

 Να αναζητήσουν και να μάθουν μύθους που σχετίζονται με την ελιά (βλ. Βιβλίο 

Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού 7
η
 ενότητα & στόχους ενότητας σελ. 27) 

 Να γνωρίσουν τα αθλήματα του στίβου και να αγωνιστούν, μέσα σε ένα πνεύμα 

ευγενούς άμιλλας  

 Να αναλογιστούν τα οφέλη που έχει η ελιά για τον Πολιτισμό, αλλά και για τη ζωή 

του ανθρώπου και να μπουν στη διαδικασία του να φυτέψουν μια στην αυλή του 

σχολείου τους, ώστε να μην ξεχάσουν ποτέ τη σημασία της 

 Να γνωρίσουν τα ιστορικά γεγονότα των Περσικών Πολέμων και του Χρυσού Αιώνα, 

διαθεματικά και διαδραστικά (βλ. Βιβλίο Ιστορίας Δ΄ Δημοτικού κεφ. 15-19 

«Περσικοί Πόλεμοι» & 20-24 «Ο Χρυσός αιώνας (5
ος

 αι. π.Χ.). 

Κοινωνικές δεξιότητες 

 Καλλιέργεια της συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας και μεταξύ των ομάδων 

 Να είναι ικανοί να κάνουν διάλογο, μαθαίνοντας να ακούν το συνομιλητή τους, αλλά 

και να επιχειρηματολογούν 

 Να αποκτήσουν ευαισθησία στα θέματα διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς 

και των μνημείων που τη χαρακτηρίζουν 

 Να αποκτήσουν ευαισθησία σε περιβαλλοντολογικά ζητήματα και να μυηθούν στη 

διαδικασία της αναδάσωσης  

Κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 Να είναι ικανοί να γυμνάσουν το σώμα καθώς εξασκούνται στα αθλήματα του στίβου, 

μέσα σε ένα πνεύμα ευγενούς άμιλλας εξάσκηση στις δεξιότητες μετακίνησης, 

καλλιέργεια ικανότητας αντίδρασης, ανάπτυξη της ταχύτητας, της αντοχής, της 

ευλυγισίας του σώματος 

Διαθεματικό πλαίσιο: 

 Γλώσσα-Ιστορία-Φυσική Αγωγή-Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού,: Αξιοποίηση 

της Γλώσσας, της αγάπης για το φυσικό περιβάλλον και την άθληση ως μέσων, για 

μια διαθεματική ιστορική προσέγγιση  της περιοχής της Στερεάς Ελλάδας 
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Στάδια υλοποίησησς: 

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε 4εις ομάδες των 5 ατόμων η καθεμιά. Η συνεργασία 

μεταξύ τους τόσο μέσα στην ομάδα όσο και μεταξύ των ομάδων θα είναι σημαντική για τις 

δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν.  

Τα μέλη και οι αρχηγοί των ομάδων, εφόσον μπήκαμε σε νέα ενότητα, αλλάζουν, δεν 

θα είναι τα ίδια με πριν. Δημιουργούνται νέες ομάδες, με νέα μέλη και αρχηγούς σε αυτό το 

σημείο. 

Προστάδιο: 

 Τα παιδιά παρακολουθούν την παρουσίαση για το προστάδιο (βλ. αρχείο με 

εισαγωγική παρουσίαση Ηρακλή), κατά την οποία φανερώνεται η επιθυμία του Ηρακλή να 

επισκεφθεί τη Στερεά Ελλάδα, αλλά και να πείσει τους φύλακες της μυστικής πύλης γι’ αυτό 

το ταξίδι. Μετά το πέρας της παρουσίασης, οι μαθητές καλούνται να συζητήσουν με τα 

υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους και να δώσουν απάντηση στο παρακάτω ερώτημα: 

«Σκεφτείτε ποια μπορεί να ήταν τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε ο Ηρακλής για να πείσει 

τους φύλακες. Μιλήστε με τους συμμαθητές σας μέσα στην ομάδα και αναφέρετε μερικά από 

αυτά.» 

 Πριν περάσουν στο κύριο στάδιο, οι μαθητές, αναζητούν μέσω του χάρτη, του Άτλαντα ή του 

Google Earth τους νομούς και τις πρωτεύουσες από τις οποίες αποτελείται το γεωγραφικό 

διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας. Έπειτα, μοιράζεται ο χάρτης της Στερεάς σε κάθε ομάδα 

(βλ. Αρχείο χάρτης Στερεά), ώστε τα παιδιά να επιβεβαιώσουν για μια ακόμη φορά όλα όσα 

αναζήτησαν για τους νομούς και τις πρωτεύουσες του συγκεκριμένου γεωγραφικού 

διαμερίσματος. 

Κύριο Στάδιο: 

 Το παραμύθι ξεκινά με παράλληλη παρουσίαση ενώ ταυτόχρονα τα παιδιά ανατρέχουν 

σε ιστοσελίδες που σχετίζονται με την παρουσίαση και με τα όσα πραγματεύονται (βλ. 

χρήσιμες ιστοσελίδες, παράρτημα, σελ. 218). Πολύ σημαντικός οδηγός για τα παιδιά σε αυτό 

το σημείο είναι το βιβλίο της Ιστορίας και συγκεκριμένα τα κεφάλαια 15-19 «Περσικοί 

Πόλεμοι» & 20-24 «Ο Χρυσός αιώνας (5
ος

 αι. π.Χ.), στα οποία οι μαθητές θα ανατρέχουν 

καθ’ όλη τη διάρκεια του κύριου σταδίου, κάθε φορά που στη διαφάνεια θα υπάρχει η 

ανάλογη παραπομπή.  

Παράλληλα με το ταξίδι του Ηρακλή, τα παιδιά θα γνωρίσουν πολύ σημαντικά κέντρα 

του Ελληνικού Πολιτισμού που σημάδεψαν και σημαδεύουν την Ιστορία του ελληνικού 

έθνους από την Αρχαιότητα ως τις μέρες μας (π.χ. Ακρόπολη, Δελφοί, κ.ά). 

 Έτσι, λοιπόν, διαδραστικά ξεκινά το παραμύθι... Παρακάτω θα δοθούν τα κύρια 

σημεία, στα οποία θα «ταξιδέψουν» οι μαθητές μέσα από την αφήγηση του παραμυθιού και 

την παράλληλη παρουσίαση: 

 Κατά την αναφορά στο νομό Φωκίδας, και συγκεκριμένα στους Δελφούς τα 

παιδιά γνωρίζουν τη σπουδαία πολιτισμική κληρονομιά μας, αλλά και τα αγωνίσματα του 

στίβου με αφορμή το στάδιο των Δελφών, όπου στην αρχαιότητα πραγματοποιούνταν 

αθλητικοί αγώνες κατά τα Πύθια, γιορτή προς τιμήν του Θεού Απόλλωνα. Βεβαίως, τα 

αγωνίσματα του στίβου θα ήταν καλύτερο να τα γνωρίσουν οι μαθητές, βιωματικά, με τον 
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παρακάτω τρόπο, τον οποίο μπορεί να τους υποδείξει είτε ο/η ίδιος/α ο/η εκπαιδευτικός είτε 

και ο/η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής : 

 «Γνωρίστε κι εσείς τα αγωνίσματα ταχύτητας του στίβου. Επιλέξτε αυτό που σας αρέσει! 

Φανταστείτε πως βρίσκεστε στο στάδιο των Δελφών και αγωνιστείτε! Μην ξεχνάτε όμως: 

συναγωνιζόμαστε μέσα σε ένα κλίμα «ευγενούς άμιλλας», όπως έκαναν και οι αθλητές στην 

Αρχαία Ελλάδα!» 

Μετά τους Δελφούς, ο Ηρακλής επισκέπτεται τη γενέτειρά του, τη Θήβα, όπου 

γνωρίζει τον μύθο του ανθρωπόμορφου τέρατος, της Σφίγγας.  

«Εσείς, σαν διαβάτες των παραμυθιών, για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τη 

συνέχεια της ιστορίας και να γνωρίσετε την ιδιαίτερη πατρίδα του Ηρακλή πρέπει να λύσετε μία 

σειρά γρίφων που θα σας τεθούν μέσα στην ομάδα.  

Διαβάστε το παρακάτω κείμενο. Δώστε τίτλους σε κάθε παράγραφο. Μάθετε ποια είναι η 

λειτουργία της παραγράφου μέσα στο κείμενο. Τέλος, απαντήστε στην ερώτηση-γρίφο που θα 

σας τεθεί.» 

Με αυτήν την εκφώνηση, οι μαθητές περνούν στην επίλυση του ομαδικού φύλλου 

εργασίας «Ο Γρίφος της Σφίγγας» (βλ. ΠαράρτημαΙΙ σελ. 250-251) . 

Ο ημίθεος ήρωας, περνά κι από άλλους νομούς έχοντας ως πολύ σημαντικό οδηγό το 

βιβλίο της Ιστορίας της Δ΄ Δημοτικού, στο οποίο ανατρέχουν οι μαθητές κάθε φορά που 

υπάρχει ανάλογη παραπομπή.  

Όταν ο Ηρακλής φτάνει στην Αττική, και συγκεκριμένα στην Αθήνα, οι μαθητές 

γνωρίζουν το «ιερό» δέντρο της πρωτεύουσάς μας, αλλά και γενικότερα της χώρας μας, την 

ελιά. Μαθαίνουν μύθους που σχετίζονται με αυτή, τόσο μέσα από την 7
η
 ενότητα του βιβλίου 

της Γλώσσας της Δ΄Δημοτικού όσο και μέσα από τις προτεινόμενες ιστοσελίδες που τους 

δίνονται από την παρουσίαση (βλ. χρήσιμες ιστοσελίδες, Παράρτημα ΙΙ, σελ. 252). 

Το ταξίδι στη Στερεά ολοκληρώνεται με τη μελέτη των μαθητών πάνω στο φαινόμενο 

του Ευρίπου, το οποίο παρατηρείτε μόνον στον Πορθμό του Ευρίπου, στην Εύβοια. Ο/Η 

εκπαιδευτικός παρουσιάζει τις προτεινόμενες ιστοσελίδες, αλλά και οποιοδήποτε άλλο 

οπτικοακουστικό υλικό διαθέτει και στη συνέχεια παροτρύνει τους μαθητές να μελετήσουν το 

συγκεκριμένο φαινόμενο , σε ομάδες και να εξηγήσουν πώς συμβαίνει αυτό, με λίγα λόγια, στους 

υπόλοιπους συμμαθητές τους. 

Μεταστάδιο: 

«Το μεγαλείο και η ιστορία της Στερεάς Ελλάδας μάγεψαν τον Ηρακλή, ο οποίος ένιωσε 

υπερήφανος για την καταγωγή του! Παίρνοντας το δρόμο του γυρισμού, πήρε μαζί του, ως 

ενθύμιο, το ιερό δέντρο της θεάς Αθηνάς, την ελιά!  

Ο Ηρακλής φύτεψε την ελιά στον περίβολο του σπιτιού του και κάθε φορά που το δέντρο 

αυτό πρόσφερε το οξυγόνο και τους καρπούς του στον κόσμο των παραμυθιών, ο Ηρακλής 

αναλογιζόταν  τη Στερεά Ελλάδα, τη σημασία που είχε αυτό το δέντρο για τον τόπο του από 

αρχαιοτάτων χρόνων, αλλά και τη σημασία της ελιάς για την ίδια  τη ζωή.» 

Με την παραπάνω αφήγηση και την ταυτόχρονη παρουσίαση τα παιδιά αναλογίζονται 

τη σημασία της ελιάς, όπως ακριβώς έκανε κι ο Ηρακλής. Φυτεύουν κι εκείνοι  μια ελιά στην 
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αυλή του σχολείου τους. Αναλογίζονται τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει αυτό το δέντρο για τη 

ζωή τους και συζητούν σχετικά με την πανάρχαια ιστορία του και την πολιτισμική του αξία για 

το ελληνικό έθνος.  

 

4.3.7. Ο Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος(βλ. ΠαράρτημαΙ σελ.150 & Παράρτημα ΙΙ σελ. 

255) 

Ο Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος χωρίζεται σε δύο διδακτικές φάσεις. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται τα στάδια υλοποίησης για κάθε ένα από τα δύο  μέρη στα οποία 

χωρίζεται το κεφάλαιο του Αστεριξόπουλου και του Οβελιξόπουλου. 

(Α) Ο Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος  

Μαθησιακοί στόχοι: 

Γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες: 

 Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας και 

μεταξύ των ομάδων (παραγωγή λόγου – γραπτού -προφορικού) 

 Να είναι σε θέση να κατανοούν τον προφορικό λόγο, και να τον αποκωδικοποιούν 

δημιουργώντας εικόνες με τη φαντασία τους 

 Να είναι ικανοί να παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο, ώστε να μπορούν να 

παρουσιάζουν και να περιγράφουν γεγονότα μέσω ενός θεατρικού έργου 

κατασκευασμένου από τους ίδιους  

Γνωστικές δεξιότητες: 

 Να γνωρίσουν τους ήρωες του παραμυθιού με το οποίο θα ασχοληθούν, ώστε να 

μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το κείμενο και να συμμετάσχουν στην εξέλιξη 

της ιστορίας 

 Να μάθουν να ξεχωρίζουν ένα θεατρικό έργο από άλλα είδη κειμένων και να μπορούν 

να εφαρμόσουν στο γραπτό λόγο τη δομή του θεατρικού κειμένου που πρόκειται να 

γράψουν  (βλ. βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, β΄ τεύχος, Ενότητα 9: «Η παράσταση 

αρχίζει...», στόχους ενότητας)  

 Να μάθουν να κάνουν ένα παραμύθι θεατρικό έργο(βλ. βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, 

β΄ τεύχος, Ενότητα 9: «Η παράσταση αρχίζει...», στόχους ενότητας)  

 Να μάθουν λέξεις που έχουν σχέση με το θέατρο (βλ. βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, 

β΄ τεύχος, Ενότητα 9: «Η παράσταση αρχίζει...», στόχους ενότητας)  

 Να μάθουν τη σημασία που έχουν οι καταλήξεις των επιθέτων για την καταγωγή του 

κάθε ανθρώπου 

 Να αποκτήσουν επίγνωση των γλωσσικών, γεωγραφικών, πολιτισμικών και 

πολιτιστικών στοιχείων της Πελοποννήσου 

 Να μάθουν ιστορικά γεγονότα που αντιστοιχούν σε κεφάλαια της Ιστορίας τους, 

βιωματικά και πολυτροπικά (βλ. βιβλίο Ιστορίας Δ΄ Δημοτικού, ενότητα Κλασικά 

Χρόνια, κεφάλαιο «Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος»). 

Κοινωνικές δεξιότητες 

 Καλλιέργεια της συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας και μεταξύ των ομάδων. 

 Να μπορούν να εκφραστούν μέσω του θεάτρου και της μίμησης 
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Διαθεματικό πλαίσιο: 

 Γλώσσα – Μελέτη περιβάλλοντος - Ιστορία-Θεατρική Αγωγή: Αξιοποίηση της 

Γλώσσας και του παραμυθιού ως μέσου για μια διαθεματική  προσέγγιση  της 

περιοχής της Πελοποννήσου 

Στάδια υλοποίησης: 

Τα παιδιά είναι χωρισμένα, ενδεικτικά, σε 4εις ομάδες των 5 ατόμων η καθεμιά. Για 

μια ακόμη φορά, θα είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ τους, τόσο στο πλαίσιο της 

ομάδας, όσο και στο πλαίσιο συνεργασίας των ομάδων. Όπως κάθε φορά, όμως, που 

ασχολούμαστε με ένα διαφορετικό γεωγραφικό διαμέρισμα,  οι ομάδες αναδιαρθρώνονται, 

ώστε να μην είναι πάντα ο ίδιος αρχηγός ή τα ίδια πρόσωπα στην ομάδα. 

Προστάδιο: 

Οι μαθητές παρακολουθούν την πρώτη παρουσίαση, όπου γίνεται η περιγραφή των 

ηρώων και η πρώτη επαφή τους με τους μαθητές. Μέσα από την ηχητική περιγραφή οι 

μαθητές προσπαθούν να φανταστούν τους δύο ήρωες. Στη συνέχεια, γνωρίζουν καλύτερα τον 

Αστεριξόπουλο και τον Οβελιξόπουλο μέσα από την προτεινόμενη ιστοσελίδα που τους 

δίνεται. Έτσι, σχολιάζουν, μέσα στην ομάδα, αν η περιγραφή τους βοήθησε ώστε να 

δημιουργήσουν  τις σωστές εικόνες στο μυαλό τους. 

Κύριο Στάδιο: 

Τα παιδιά παρακολουθούν την αφήγηση του παραμυθιού (βλ. αρχείο με powerpoint 

αστερ.-οβελ. 1 Κύριο Στάδιο). Μέσα από την αφήγηση δίνονται οι λόγοι για τους οποίους οι 

ήρωές μας θα κάνουν αυτό το μακρύ ταξίδι στην Πελοπόννησο, οι οποίοι επικεντρώνονται 

κυρίως στις ομοιότητες των κατοίκων της Γαλατίας με των κατοίκων της Πελοποννήσου.  

Οι εμφύλιες συρράξεις που είχαν οι Γαλάτες, όπως ο Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος 

παραλληλίζονται με τις εμφύλιες συρράξεις των Αρχαίων Ελλήνων. Σε αυτό το σημείο, 

γίνεται αναφορά στον Πελοποννησιακό πόλεμο(βλ. βιβλίο Ιστορίας Δ΄ Δημοτικού, ενότητα 

Κλασικά Χρόνια, κεφάλαιο «Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος»). 

Παρουσιάζονται, επίσης, οι ομοιότητες που έχουν με τη νοοτροπία των Σπαρτιατών, 

καθώς και οι ομοιότητες στις καταλήξεις των ονομάτων τους με τα επίθετα των κατοίκων της 

Πελοποννήσου σε -πουλος. Στο σημείο, όπου αναφέρονται οι καταλήξεις, οι μαθητές 

γνωρίζουν τη σημασία των καταλήξεων και των επιθέτων για την καταγωγή ενός ανθρώπου.  

Για να πραγματοποιηθεί, όμως, το ταξίδι των δύο ηρώων, έπρεπε να περάσουν από 

την πύλη, εξηγώντας στους φύλακες τη σημασία που είχε γι’ αυτούς η περιπλάνηση στην 

Πελοπόννησο. Για το σκοπό αυτό, οι μαθητές δημιουργούν μέσα στην ομάδα, ένα μικρό 

θεατρικό με διαλογικά και αφηγηματικά μέρη, στο οποίο ο Αστεριξόπουλος και ο 

Οβελιξόπουλος θα συνομιλούν με τους φύλακες και θα τους εξηγούν τους λόγους που θέλουν 

να επισκεφθούν την Πελοπόννησο. Προηγουμένως, όμως, προσπαθούν να κατανοήσουν και 

να συζητήσουν με τους άλλους συμμαθητές τους τη σημασία του «διαλογικού και 

αφηγηματικού» μέρους ενός έργου. Τέλος, ορίζουν ρόλους για το έργο τους (βλ. παράρτημαΙΙ 

- φύλλο εργασίας, «δημιουργούμε θεατρικό», σελ. 255-256). 
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Μεταστάδιο: 

Κάθε ομάδα παρουσιάζει το μικρό θεατρικό της.  

(Β) Ο Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος- Το ταξίδι στην Πελοπόννησο  

Μαθησιακοί Στόχοι: 

Γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες: 

 Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας και 

μεταξύ των ομάδων (παραγωγή λόγου – γραπτού -προφορικού) 

 Να αντιληφθούν τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας και τη μεγάλη γκάμα λέξεων οι 

οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν έννοιες με το ίδιο νόημα (συνώνυμα) 

 Να είναι ικανοί να παράγουν λόγο, ώστε να μπορούν να παρουσιάζουν και να 

περιγράφουν γεγονότα της καθημερινής ζωής μέσω ενός αυτοσχέδιου θεατρικού 

έργου κατασκευασμένου από τους ίδιους  

Γνωστικές δεξιότητες: 

 Να αποκτήσουν επίγνωση των γλωσσικών, γεωγραφικών, πολιτισμικών και 

πολιτιστικών στοιχείων της Πελοποννήσου 

 Να μάθουν να χρησιμοποιούν συνώνυμα για λέξεις που έχουν σχέση με το θέατρο(βλ. 

βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, β΄ τεύχος, Ενότητα 9: «Η παράσταση αρχίζει...», 

στόχους ενότητας) 

 Να γνωρίσουν ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα θέατρα της Αρχαιότητας, το Αρχαίο 

θέατρο της Επιδαύρου  και μέσα από αυτήν τη γνωριμία να έρθουν σε επαφή με το 

Σύγχρονο και το Αρχαίο Θέατρο, να εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους 

και να μάθουν τα μέρη από τα οποία αποτελούνται (βλ. βιβλίο Ιστορίας της 

Δ΄Δημοτικού, Ενότητα 5, «Θέματα από την Αρχαία Ιστορία», κεφάλαιο 41
α
, «Μια 

παράσταση αρχαίου θεάτρου») 

 Να μάθουν για τους Αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες και την Αρχαία Ολυμπία και να 

αντιληφθούν τη σχέση που έχουν με τους σημερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 

 Να πάρουν μια γεύση των Ολυμπιακών Αγώνων μέσα από μια πραγματική 

διοργάνωσή τους στο σχολικό χώρο από τους ίδιους τους μαθητές 

 Να μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά επιρρήματα και να αναγνωρίζουν το είδος τους 

(χρονικά, τοπικά, τροπικά, ποσοτικά), με αφορμή το κειμενάκι για την Αρχαία 

Ολυμπία (+βλ. βιβλίο μαθητή, Δ΄ Δημοτικού, β΄ τεύχος, Ενότητα 9: «Η παράσταση 

αρχίζει...», στόχους ενότητας & σελ. 65 δραστηριότητα εγχειριδίου)  

 Να ασκηθούν στον αυτοσχεδιασμό μέσω της υλοποίηση ενός μικρού αυτοσχέδιου 

θεατρικού, το οποίο προσομοιάζει πραγματικές καταστάσεις πυρκαγιών και να το 

αναγάγουν σε μια πραγματική ενδεχόμενη κατάσταση 

 Να πάρουν χρήσιμες πληροφορίες (π.χ. τηλ. 199 πυροσβεστικής) και να μάθουν να 

λειτουργούν σε κρίσιμες καταστάσεις φυσικών καταστροφών και πυρκαγιών (Βλ. 

Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού κεφάλαιο 10, «Τα δάση εκπέμπουν σήμα 

κινδύνου», σελίδα 81-82) 

 Να μάθουν ιστορικά γεγονότα που αντιστοιχούν σε κεφάλαια της ιστορίας τους 

βιωματικά και πολυτροπικά(Βλ. Βιβλίο Ιστορίας Δ΄ Δημοτικού, Κεφάλαιο 11. 

Σπάρτη: Η ζωή στην Πόλη, 17. Η μάχη των Θερμοπυλών)  
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Κοινωνικές δεξιότητες 

 Καλλιέργεια της συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας και μεταξύ των ομάδων. 

 Να μπορούν να εκφραστούν μέσω του θεάτρου και της μίμησης 

 Να αντιληφθούν το μεγαλείο της Αρχαίας Ολυμπίας και των Ολυμπιακών Αγώνων 

και να τοποθετήσουν το στοιχείο της «ευγενούς άμιλλας» σε ύψιστη θέση στον 

πίνακα των αξιών τους κατά την ενασχόλησή τους με αθλήματα ή αγωνίσματα παντός 

τύπου 

 Να τους απασχολήσουν θέματα διατήρησης και συντήρησης του πολιτισμού και της 

αρχαίας ελληνικής κληρονομίας  

 Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, 

διατήρησης των ειδών υπό εξαφάνιση και πρόληψης φυσικών καταστροφών  

Κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 Να είναι ικανοί να γυμνάσουν το σώμα καθώς εξασκούνται στα αθλήματα του στίβου, 

μέσα σε ένα πνεύμα ευγενούς άμιλλας εξάσκηση στις δεξιότητες μετακίνησης, 

καλλιέργεια ικανότητας αντίδρασης, ανάπτυξη της ταχύτητας, της αντοχής, της 

ευλυγισίας του σώματος 

Διαθεματικό πλαίσιο: 

 Γλώσσα – Μελέτη περιβάλλοντος - Ιστορία-Θεατρική Αγωγή-Φυσική Αγωγή: 

Αξιοποίηση της Γλώσσας και του παραμυθιού ως  μέσου σε συνδυασμό με τα 

υπόλοιπα διδακτικά αντικείμενα  για μια διαθεματική προσέγγιση της περιοχής της 

Πελοποννήσου μέσα από γραμματικές, θεατρικές και αθλητικές δραστηριότητες 

Στάδια υλοποίησης: 

Τα παιδιά εξακολουθούν να είναι χωρισμένα , ενδεικτικά, σε 4εις ομάδες των 5 

ατόμων η καθεμιά. Για μια ακόμη φορά, θα είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ τους, τόσο 

στο πλαίσιο της ομάδας, όσο και στο πλαίσιο συνεργασίας των ομάδων.  

Προστάδιο: 

Τα παιδιά, παρακολουθούν την εισαγωγική παρουσίαση (βλ. αρχείο powerpoint με 

εισαγωγική παρουσίαση β΄ μέρους), κατά την οποία ο Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος 

ξεκινούν το ταξίδι τους για την Πελοπόννησο. 

Στο σημείο όπου αναφέρονται τα παρακάτω λόγια: «Εφόσον πέτυχε η μικρή 

παράσταση που δώσατε, σιγά σιγά πρέπει να ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη πρεμιέρα της 

παράστασης του Αστεριξόπουλου και του Οβελιξόπουλου στην Πελοπόννησο!», οι μαθητές  

« συζητούν μεταξύ τους μέσα στην ομάδα τη σημασία του όρου «πρεμιέρα» και προσπαθούν 

να βρουν συνώνυμες λέξεις. 

Τέλος, μαθαίνουν τους νομούς και τις πρωτεύουσες της Πελοποννήσου παρατηρώντας  

το χάρτη, τον Άτλαντα ή το Google Earth. Έτσι, το ταξίδι στην Πελοπόννησο ξεκινά! 

Κύριο Στάδιο: 

 Οι μαθητές παρακολουθούν την παρουσίαση και την αφήγηση του παραμυθιού, ενώ 

παράλληλα ανατρέχουν σε προτεινόμενα βίντεο και ιστοσελίδες που αφορούν σε μέρη ή 

αξιοθέατα της Πελοποννήσου (βλ. χρήσιμες ιστοσελίδες, παράρτημαΙΙ, σελ. 267). Δεν είναι 

απαραίτητο να γίνει προβολή όλων των βίντεο ή των ιστοσελίδων, για οικονομία χρόνου. 
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Επομένως, εάν δεν γίνει προβολή όλων των βίντεο, οι απαιτούμενες διδακτικές ώρες του 

κύριου σταδίου σίγουρα θα περιοριστούν. 

 Παρακάτω παρουσιάζονται τα κυριότερα σημεία των νομών της Πελοποννήσου τα 

οποία θα απασχολήσουν τους μαθητές της Δ΄τάξης         

Νομός Κορίνθου: 

Διώρυγα Κορίνθου 

Περίανδρος-Δίολκος 

Μάχη στα Δερβενάκια 

Νομός Αργολίδας: 

Επίδαυρος-Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 

Ναύπλιο  

Παλαμήδι 

Μπούρτζι  

Νομός Αρκαδίας 

Νομός Αχαΐας: 

Γέφυρα Ρίο-Αντίρριο 

Οδοντωτός Βουραϊκού  

Σπήλαιο Καλαβρύτων-Το Σπήλαιο των Λιμνών 

Μάχη Καλαβρύτων 

Νομός Ηλείας: 

Αρχαία Ολυμπία 

Καλλιπάτειρα-η πρώτη γυναίκα που παρακολούθησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

Κατάργηση Ολυμπιακών Αγώνων από Θεοδόσιο και επανέναρξή τους 

Η καταστροφή ενός από τα επτά θαύματα του κόμσου! Το χρυσελεφάντινο άγαλμα του 

Ολυμπίου Διός! 

Περιοχές του νομού Ηλείας, οι οποίες έχουν πληγεί από τις φονικές πυρκαγιές του 2007 

Νομός Μεσσηνίας: 

Μάνη 

Νομός Λακωνίας : 

Σπάρτη 
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Μονεμβασιά 

Μυστράς 

Το σπήλαιο του Δυρού 

 Μόλις φτάνουν στο θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου οι ήρωές μας, οι μαθητές 

ανατρέχουν στο βιβλίο Ιστορίας της Δ΄Δημοτικού, στην Ενότητα 5 «Θέματα από την Αρχαία 

Ιστορία», κεφάλαιο 41
α
, «Μια παράσταση αρχαίου θεάτρου». Στη συνέχεια, αφού γίνει η 

παρουσίαση του οπτικοακουστικού υλικού και η προβολή των βίντεο και των ιστοσελίδων, 

δίνεται στους μαθητές φύλλο εργασίας, στο οποίο αναγράφονται τα ακόλουθα: 

«Εντύπωση έκανε στου ήρωές μας η διαφορά που παρουσιάζουν τα σημερινά θέατρα 

από τα θέατρα τις Αρχαιότητας... Μπορείτε να ανακαλύψετε κι εσείς τις διαφορές τους; 

Γνωρίζετε τα μέρη από τα οποία αποτελείται το καθένα; 

(βλ. παράρτημαΙΙ - φύλλο εργασίας Γνωρίζω το Αρχαίο και το Σύγχρονο θέατρο, σελ.258-

263) 

 Αργότερα, στο νομό Αχαΐας και συγκεκριμένα εκεί που γίνεται αναφορά στον 

Οδοντωτό του Βουραϊκού τα παιδιά μαθαίνουν τι σημαίνει εθνικό πάρκο. Συζητάνε μέσα 

στην ομάδα την αξία της ύπαρξης των εθνικών πάρκων. Μαθαίνουν τι σημαίνει 

προστατευόμενα είδη και βρίσκουν εικόνες από τα προστατευόμενα είδη που φιλοξενούνται 

στο Βουραϊκό. Τέλος, εκτυπώνουν τις εικόνες που βρήκαν και δημιουργούν ένα κολάζ. 

 Στο νομό Ηλείας, όταν γίνεται αναφορά στην Αρχαία Ολυμπία ο/η εκπαιδευτικός 

προτρέπει τους μαθητές να παρακολουθήσουν πολύ προσεκτικά και να συζητήσουν, μέσα 

στην ομάδα, τα βίντεο και τις ιστοσελίδες που δίνονται σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια 

ανοίγουν το βιβλίο της Ιστορίας της Δ΄ Δημοτικού, στην ενότητα 5, κεφάλαιο «Μια μέρα 

στην Αρχαία Ολυμπία», σελίδα 130,  και προσπαθούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις. 

 Μετά, οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν την παρακάτω δραστηριότητα, σε ομάδες: 

Αστεριξόπουλος: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες υπάρχουν από πολύ παλιά. Η πρώτη διοργάνωσή τους 

έγινε το 776 π.Χ., πολλά χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού. Όταν, όμως, έγινε αυτοκράτορας 

ο Θεοδόσιος, απαγόρευσε τη διεξαγωγή τους, λόγω του ειδωλολατρικού τους στοιχείου. Από το 

393 μ.Χ. μέχρι το 1896 μ.Χ. τα Ολύμπια, όπως ονομάζονταν τότε έπαψαν να διεξάγονται. Από 

το 1896 και μετά, αναβίωσαν ξανά με την επίσημη, πλέον, ονομασία, Ολυμπιακοί Αγώνες, την 

οποία χρησιμοποιούμε έως σήμερα. 

Στα παραπάνω λόγια του Αστεριξόπουλου βρείτε τα επιρρήματα και χαρακτηρίστε τα ως: 

τοπικά, χρονικά, τροπικά, ποσοτικά. Η σελίδα 65 του β΄ τεύχους της Γλώσσας θα σας φανεί 

πολύ χρήσιμη σε αυτό το σημείο!  (βλ. ΠαράρτημαΙΙ, σελ. 265) 

 Καταλήγοντας, για την Αρχαία Ολυμπία, μαθαίνουν για τα επτά θαύματα του κόσμου 

και για το ένα από αυτά, το Χρυσελεφάντινο Άγαλμα του Δία που υπήρχε εκεί. 

 Φεύγοντας από την Αρχαία Ολυμπία οι ήρωές μας βρέθηκαν στην περιοχή η οποία 

είχε πληγεί από τις φονικές πυρκαγιές το 2007. Η διδασκαλία, επομένως, είναι πρόσφορη για 

συζήτηση και δράσεις πάνω σε περιβαλλοντολογικό περιεχόμενο.  
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(Βλ. Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού κεφάλαιο 10, «Τα δάση εκπέμπουν σήμα 

κινδύνου», σελίδα 81-82) 

Η δραστηριότητα στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν είναι η εξής: 

Βγαίνουμε έξω στην αυλή και καθόμαστε κάτω σε έναν κύκλο. Κλείνουμε τα μάτια και 

προσπαθούμε να φανταστούμε πως βρισκόμαστε στη φύση. Ανοίγουμε τα μάτια και συζητάμε 

ποιες είναι οι αιτίες που προκαλούν μεγάλες πυρκαγιές και καταστρέφουν τα δάση μας, όπως 

έγινε και στην Ηλεία. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές μαθαίνουν σημαντικά τηλέφωνα και παίζουν αυτοσχέδιο 

παιχνίδι ρόλων, διαλέγουν μία αιτία και υποδύονται άτομα που γίνονται μάρτυρες σε μία 

πυρκαγιά και προσπαθούν να τη θέσουν υπό έλεγχο(αναλυτικά η δραστηριότητα στο 

Παράρτημα, σελ. 266). 

 Τέλος, κατά την αναφορά στη Σπάρτη και στο πρότυπο του  Σπαρτιάτη άντρα, όπως ο 

Λεωνίδας  (Βλ. Βιβλίο Ιστορίας Δ΄ Δημοτικού, Κεφάλαιο 11. Σπάρτη: Η ζωή στην Πόλη, 17. 

Η μάχη των Θερμοπυλών). 

Μεταστάδιο: 

Στο τελικό στάδιο,  οι μαθητές παρακολουθούν την παρουσίαση του μετασταδίου. 

Έπειτα, ο/η εκπαιδευτικός τους παροτρύνει να κάνουν τα εξής:  

Διαλέξτε 4 αγωνίσματα τα οποία σας αρέσουν πιο πολύ και εντάσσονται στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες. Βγείτε στην αυλή του σχολείου ή πηγαίνετε στο γυμναστήριο. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει 

την οργάνωση ενός εκ των 4
ων

 αγωνισμάτων με όσα μέσα διαθέτει το σχολείο. Υπάρχουν μόνο 

10 λεπτά για την προετοιμασία του αγωνίσματος και για την υλοποίησή του. Στο τέλος κάθε 

αγωνίσματος γίνεται η στέψη με ένα στεφάνι από κλαδί ελιάς. Οργανωθείτε και πάρτε μια γεύση 

από τους Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς να ξεχνάτε την αξία της  «ευγενούς άμιλλας»!    

(Η παρούσα δραστηριότητα μπορεί να λάβει χώρα και στην ώρα της Φυσικής Αγωγής ή σε 

συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής) 

 

4.3.8.Η πριγκίπισσα Αριάδνη –Το ταξίδι στην Κρήτη(βλ. ΠαράρτημαΙ  σελ. 159 & 

Παράρτημα ΙΙ σελ.271 ) 

Μαθησιακοί στόχοι: 

Γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες: 

 Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας 

(παραγωγή λόγου – γραπτού -προφορικού) 

 Να είναι σε θέση να κατανοήσουν το κείμενο καλά, ώστε να μπορούν να 

συμμετάσχουν ενεργά  στην εξέλιξη της ιστορίας και στις δραστηριότητες που θα 

λάβουν χώρα 

 Να είναι σε θέση να περιγράφουν γλωσσικά παιχνίδια στους υπόλοιπους συμμαθητές 

τους και να τα εφαρμόζουν σωστά 

 Να είναι ικανοί να επικοινωνήσουν ομαλά στα πλαίσια ενός διαλόγου ή ενός 

παιχνιδιού, τόσο εντός της ομάδας όσο και μεταξύ των ομάδων  
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Γνωστικές δεξιότητες: 

Οι μαθητές: 

 Να αποκτήσουν επίγνωση των γλωσσικών, γεωγραφικών, πολιτισμικών και 

πολιτιστικών στοιχείων της Κρήτης 

 Να αναζητήσουν και να μάθουν μύθους που σχετίζονται με την Κρήτη στα χρόνια του 

Μινωικού πολιτισμού (βλ. Βιβλίο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού, β΄ τεύχος 10
η
 ενότητα, 

σελ. 93-94-95) 

 Να γνωρίσουν την ηρωίδα του παραμυθιού με το οποίο θα ασχοληθούν, ώστε να 

μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το κείμενο και να συμμετάσχουν στην εξέλιξη 

της ιστορίας 

 Να μάθουν να περιγράφουν γλωσσικά παιχνίδια (βλ. βιβλίο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού, 

ενότητα 10 «Λέξεις φτερουγίζουν πέρα, ταξιδεύουν στον αγέρα», σελ. 81 στόχοι 

ενότητας)  

 Να μάθουν  να χρησιμοποιούν τις μετοχές του Ενεστώτα της ενεργητικής φωνής με 

κατάληξη –ώντας και –οντας και να τις γράφουν ορθογραφημένα  

 Να γνωρίσουν παραδοσιακούς χορούς της Κρήτης, όπως η σούστα και ο πεντοζάλης 

και να μάθουν τα βήματά τους 

Κοινωνικές δεξιότητες 

 Καλλιέργεια της συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας και μεταξύ των ομάδων 

 Να είναι ικανοί να τηρούν τους κανόνες ενός γλωσσικού παιχνιδιού (διαδοχή σειράς, 

να μην παρεμβαίνουν την ώρα που μιλά κάποιος άλλος, κ.ά.) 

 Να αποκτήσουν ευαισθησία στα θέματα διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς 

και των μνημείων που τη χαρακτηρίζουν 

Κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

 Να γυμναστούν μέσω των παραδοσιακών χορών της Κρήτης  εξάσκηση στις 

δεξιότητες μετακίνησης, στην ισορροπία,  ανταπόκριση σε ηχητικά και οπτικά 

ερεθίσματα, ανάπτυξη ρυθμού 

Διαθεματικό πλαίσιο: 

 Γλώσσα-Ιστορία-Φυσική Αγωγή-Μελέτη Περιβάλλοντος- Μουσική: Αξιοποίηση της 

Γλώσσας, των μύθων και του χορού, για μια διαθεματική προσέγγιση  της περιοχής 

της Κρήτης 

Στάδια υλοποίησης: 

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε 4εις ομάδες των 5 ατόμων η καθεμιά. Η συνεργασία 

μεταξύ τους τόσο μέσα στην ομάδα όσο και μεταξύ των ομάδων θα είναι σημαντική για τις 

δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν.  

Τα μέλη και οι αρχηγοί των ομάδων, εφόσον μπήκαμε σε νέα ενότητα, αλλάζουν, δεν 

θα είναι τα ίδια με πριν. Δημιουργούνται νέες ομάδες, με νέα μέλη και αρχηγούς σε αυτό το 

σημείο. 

Προστάδιο: 
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 Τα παιδιά παρακολουθούν την παρουσίαση για το προστάδιο (βλ. αρχείο με 

εισαγωγική παρουσίαση Αριάδνης), κατά την οποία φανερώνεται η επιθυμία της Αριάδνης να 

επισκεφτεί την Κρήτη, τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Μετά το πέρας της 

παρουσίασης, οι μαθητές καλούνται να δουν ένα βίντεο που σχετίζεται με τα όσα 

παρουσιάστηκαν. Το βίντεο θα βοηθήσει σημαντικά στη γνωριμία με την ηρωίδα του 

παραμυθιού, καθώς και οι ιστοσελίδες που αναφέρονται στην Αριάδνη και στο Μινώταυρο 

(βλ. αρχείο με χρήσιμες ιστοσελίδες, ΠαράρτημαΙΙ, σελ. 274). Αφού γίνει η προβολή του 

βίντεο, ο/η εκπαιδευτικός λέει στους μαθητές τα εξής:  «Κοιτάξτε το χάρτη σας και συζητήστε 

ποιοι είναι οι νομοί της Κρήτης και ποιες οι πρωτεύουσές τους. Εντοπίστε σε ποιο νομό 

βρίσκεται το σπίτι-ανάκτορο της Αριάδνης και το ακριβές σημείο του πάνω στο χάρτη.»  

Τέλος, παίζουν ένα γλωσσικό παιχνίδι, μαθαίνοντας, παράλληλα, να περιγράφουν τις 

οδηγίες του παιχνιδιού στους συμμαθητές τους. Το γλωσσικό παιχνίδι σχετίζεται με τα όσα 

έχουν μάθει οι μαθητές στη Μυθολογία της Γ΄ τάξης. Όλα τα παιδιά της τάξης  δημιουργούν 

έναν κύκλο. Οι ομάδες θα πρέπει να ανακατευτούν και τα μέλη τους να μην καθίσουν το ένα 

δίπλα στο άλλο. Έπειτα, ο/η εκπαιδευτικός παίρνει τους αρχηγούς των ομάδων (οι οποίοι δεν 

είναι οι ίδιοι με την προηγούμενη ενότητα) και τους εξηγεί τις οδηγίες του λεκτικού 

παιχνιδιού, ώστε να τις μεταφέρουν στους συμμαθητές τους. Όταν κάποιο παιδί κρατά την 

μπάλα θα πρέπει να  πει μια λέξη, η οποία σχετίζεται με την Κρήτη  και τον πολισμό της, από 

παλιά έως σήμερα. Οι αρχηγοί συμειώνουν τις λέξεις και συνεργάζονται ώστε να μην χαθεί 

ούτε μία λέξη από όλες αυτές που θα ακουστούν. Τα παιδιά συνεχίζουν τη διαδικασία με τη 

μπάλα και τις λέξεις όσο πιο γρήγορα μπορούν, γιατί υπάρχει χρονικό όριο, μέσα στο οποίο η 

μπάλα πρέπει να περάσει από όλους τουλάχιστον μία φορά (αναλυτικά για το γλωσσικό 

παιχνίδι βλ. ΠαράρτημαΙΙ, σελ. 271).  

Πριν περάσουν στο κύριο στάδιο, οι μαθητές, αναζητούν μέσω του χάρτη, του 

Άτλαντα ή του Google Earth τους νομούς και τις πρωτεύουσες από τις οποίες αποτελείται το 

γεωγραφικό διαμέρισμα της Στερεάς Ελλάδας. Έπειτα, μοιράζεται ο χάρτης της Στερεάς σε 

κάθε ομάδα (βλ. χάρτη Στερεάς Ελλάδας), ώστε τα παιδιά να επιβεβαιώσουν για μια ακόμη 

φορά όλα όσα αναζήτησαν για τους νομούς και τις πρωτεύουσες του συγκεκριμένου 

γεωγραφικού διαμερίσματος. 

Κύριο Στάδιο: 

 Το παραμύθι ξεκινά με παράλληλη παρουσίαση ενώ ταυτόχρονα τα παιδιά ανατρέχουν 

σε ιστοσελίδες που σχετίζονται με την παρουσίαση και με τα όσα πραγματεύονται (βλ. 

χρήσιμες ιστοσελίδες, παράρτημαΙΙ, σελ. 274). Πολύ σημαντικός οδηγός για τα παιδιά σε 

αυτό το σημείο είναι το βιβλίο της Γλώσσας και συγκεκριμένα το κεφάλαιο 10 «λέξεις 

φτερουγίζουν πέρα ταξιδεύουν στον αγέρα», στο οποίο οι μαθητές θα ανατρέχουν καθ’ όλη τη 

διάρκεια του κύριου σταδίου, κάθε φορά που στη διαφάνεια θα υπάρχει η ανάλογη 

παραπομπή.  

Παράλληλα με το ταξίδι της Αριάδνης, τα παιδιά θα γνωρίσουν τον πολύ σπουδαίο 

Μινωικό Πολιτισμό με τον οποίο συνδέεται άμεσα η Αριάδνη, καθώς είναι κόρη του Μίνωα. 

Όλο το κύριο στάδιο θα αποτελέσει μία προσπάθεια της Αριάδνης να βρει το σπίτι της, τα 

Μινωικά ανάκτορα. Μέσα από αυτό το ταξίδι τα παιδιά θα γνωρίσουν κι άλλες σημαντικές 

πόλεις της Κρήτης, καθώς και την άρρηκτη σύνδεσή τους με μεγάλες προσωπικότητες του 

ελληνισμού (π.χ. Ε. Βενιζέλος). 
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 Έτσι, λοιπόν, διαδραστικά ξεκινά το παραμύθι... Παρακάτω θα δοθούν τα κύρια 

σημεία, στα οποία θα «ταξιδέψουν» οι μαθητές μέσα από την αφήγηση του παραμυθιού και 

την παράλληλη παρουσίαση: 

Ο πρώτος νομός στον οποίο εμφανίζεται η Αριάδνη είναι ο νομός Χανίων, απ’ όπου 

κατάγεται ο Ε. Βενιζέλος. Εδώ, θα γίνει μια μικρή προοικονομία γι’ αυτά που θα διδαχθούν οι 

μαθητές στην Ιστορία των επόμενων τάξεων. Έπειτα επισκέπτεται το Φαράγγι της Σαμαριάς, 

όπου κατοικεί το διάσημο κρι-κρι της Κρήτης!  

Αργότερα, η πριγκίπισσα βρίσκεται στο νομό Ρεθύμνου. Το παραμύθι σε αυτό το 

σημείο δεν θα συνεχιστεί μέσα από παρουσίαση, αλλά μέσα από το ομαδικό φύλλο εργασίας, 

στο οποίο οι μαθητές θα πρέπει να συμπληρώσουν τις μετοχές σε –όντας και  -ώντας της 

ενεργητικής φωνής του Ενεστώτα, ώστε να καταφέρουν να το διαβάσουν και να μάθουν τη 

συνέχεια της Ιστορίας. (Για τους κανόνες γραμματικής και ορθογραφίας των μετοχών 

ενεργητικής φωνής Ενεστώτα, βλ. βιβλίο μαθητή Γλώσσας, 10
η
 ενότητα, β΄ τεύχος, σελ. 91& 

ΠαράρτημαΙΙ σελ. 272) Σε αυτό το σημείο , παρακολουθούν βιντεάκια από τους χορούς 

σούστα και πεντοζάλη, εξαιτίας της αφορμής που δίνεται μέσα από το παραμύθι, καθώς η 

Αριάδνη τυχαίνει να βρεθεί σε κρητικό γλέντι στο κέντρο του Ρεθύμνου. 

Αφού, λοιπόν, ταξιδέψαμε μέσα από το χορό και τη μουσική στο πανέμορφο Ρέθυμνο, 

ήρθε η ώρα να μεταβούμε στο νομό Ηρακλείου και να αναζητήσουμε γι’ ακόμη μια φορά το 

σπίτι της Αριάδνης μέσα από το χάρτη, τον Άτλαντα ή το Google Earth, ώστε να τη 

βοηθήσουμε να φτάσει στον αρχικό προορισμό της.  

Κατά την αναφορά στο νομό Ηρακλείου, και συγκεκριμένα στην Κνωσό, τα παιδιά γνωρίζουν 

τη σπουδαία πολιτισμική κληρονομιά που άφησε πίσω του ο Μίνωας, ο πατέρας της 

Αριάδνης. Γίνεται αναφορά στο Ηφαίστειο Σαντορίνης και στην καταστροφή Μινωικού 

πολιτισμό, στον Άγγλο αρχαιολόγο Άρθουρ Έβανς και στις ανασκαφές της Κνωσού. Επίσης, 

γίνεται τρισδιάστατη αναπαράσταση της Κνωσού μέσα από βίντεο (βλ. αρχείο με χρήσιμες 

ιστοσελίδες), ώστε οι μαθητές να έχουν μία εικόνα πώς ήταν πριν τα Μινωικά ανάκτορα. 

Έπειτα, «ταξιδεύουμε» στη Φαιστό, όπου μαθαίνουμε για το δίσκο της Φαιστού και για το 

άλυτο μυστήριο της αποκρυπτογράφησης που τον περιβάλλει. Με αφορμή το δίσκο της 

Φαιστού, τα παιδιά γίνονται μικροί εξερευνητές! Μελετώντας τα δεδομένα του βιβλίου  

αποκρυπτογραφούν τον δίσκο! (βλ. βιβλίο μαθητή Γλώσσας, Ενότητα 10 «λέξεις φτερουγίζουν 

πέρα ταξιδεύουν στον αγέρα», σελ. 93-94-95). Το κομμάτι της αναφοράς στο Ηράκλειο κλείνει 

με μια μικρή ανακεφαλαίωση μέσω προτεινόμενης ιστοσελίδας (βλ. χρήσιμες ιστοσελίδες, 

σελ.274), η οποία αναφέρεται και στη Γόρτυνα.  

 Πριν ολοκληρώσει το ταξίδι της η Αριάδνη, ταξιδεύει στο νομό Λασιθίου, 

συγκεκριμένα στη Σπιναλόγκα, στην οποία γίνεται αναφορά με παράλληλο οπτικοακουστικό 

υλικό (βλ. χρήσιμες ιστοσελίδες, παράρτημαΙΙ, σελ.274). 

Μεταστάδιο: 

Τα παιδιά παρακολουθούν την τελική παρουσίαση για την Κρήτη (βλ. Παράρτημα ΙΙ, 

σελ. 273).  

Για τις παρακάτω δραστηριότητες η βοήθεια του δασκάλου Φυσικής Αγωγής είναι πολύτιμη: 

Πηγαίνουμε στο χώρο του γυμναστηρίου ή της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και 

μαθαίνουμε:  
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1.Να χορεύουμε σούστα: 

https://www.youtube.com/watch?v=OKSzm52EonU 

2.Να χορεύουμε πεντοζάλη (λόγω της δυσκολίας του, μπορούμε να δείξουμε κάποια βασικά 

βήματα στους μαθητές) 

https://www.youtube.com/watch?v=l7RB5s4mJGQ 

 

4.3.9.Ο Σεβάχ ο Αιγιανός–Το ταξίδι στο Αιγαίο(βλ. ΠαράρτημαΙ σελ. 165 & Παράρτημα ΙΙ 

σελ.278 ) 

Μαθησιακοί στόχοι: 

Γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες: 

 Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας 

(παραγωγή λόγου – γραπτού -προφορικού) 

 Να είναι σε θέση να κατανοήσουν το κείμενο καλά, ώστε να μπορούν να 

συμμετάσχουν ενεργά  στην εξέλιξη της ιστορίας και στις δραστηριότητες που θα 

λάβουν χώρα 

 Να είναι σε θέση να ακούν με προσοχή ηχητικά μηνύματα του προφορικού λόγου και 

να τα αποκωδικοποιούν μέσω των εικόνων 

 Να είναι ικανοί να επικοινωνήσουν ομαλά στα πλαίσια ενός διαλόγου ή ενός 

παιχνιδιού, τόσο εντός της ομάδας όσο και μεταξύ των ομάδων  

 Να είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν επίσημη γλώσσα κατά τους διαλόγους με 

τοπικούς φορείς ή οργανώσεις που σχετίζονται με την προστασία των ζώων 

(πεταλούδες της Ρόδου-κοιλάδα πεταλούδων) ή με ομάδες βοήθειας και υποστήριξης 

των προσφύγων  

 Να μπορούν να επικοινωνήσουν μηνύματα μέσω πινακίδων που θα κατασκευάσουν οι 

ίδιοι 

 Να είναι ικανοί να επικοινωνήσουν στη Γ2 προφορικά και γραπτά 

Γνωστικές δεξιότητες: 

Οι μαθητές: 

 Να αποκτήσουν επίγνωση των γλωσσικών, γεωγραφικών, πολιτισμικών και 

πολιτιστικών στοιχείων των νησιών του Αιγαίου 

 Να γνωρίσουν τον ήρωα του παραμυθιού με το οποίο θα ασχοληθούν, ώστε να 

μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το κείμενο και να συμμετάσχουν στην εξέλιξη 

της ιστορίας 

 Να μάθουν τι είναι διαπολιτισμικό σχολείο, βλ. βιβλίο της Γλώσσας Δ΄ τάξης, 

Ενότητα 13 «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι, σελ. 36 & στόχοι ενότητας σελ. 33 

 Να αναγνωρίσουν ήρωες μέσα από εικονογραφημένες ιστορίες για παιδιά, βλ. βιβλίο 

Γλώσσας Δ΄Δημοτικού, γ΄ τεύχος, ενότητα 11 «Γελάσαμε με την ψυχή μας», σελ. 7 

στόχοι ενότητας  

 Να μάθουν να γράφουν πινακίδες που σχετίζονται με την προστασία των ζώων τόσο 

στην Ελληνική όσο και στη Γ2 

https://www.youtube.com/watch?v=OKSzm52EonU
https://www.youtube.com/watch?v=l7RB5s4mJGQ
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 Να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τις μεταφορικές φράσεις δίχως να τις συγχέουν με 

τις κυριολεκτικές, βλ. βιβλίο της Γλώσσας, γ΄ τεύχος, ενότητα 11 «Γελάσαμε με την 

ψυχή μας», σελ. 23 

 Να μπορέσουν να εκφράσουν με λέξεις τα συναισθήματα που τους δημιουργήθηκαν 

κατά την παρουσίαση και να κατασκευάσουν ένα χάρτη έκφρασης του εσωτερικού 

κόσμου των παιδιών πάνω στο χάρτη των νησιών του Αιγαίου (γράφοντας λέξεις στο 

χάρτη, δίπλα από κάθε τόπο, που τους εκφράζουν)  

Κοινωνικές δεξιότητες 

 Καλλιέργεια της συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας και μεταξύ των ομάδων 

 Να αποκτήσουν ευαισθησία σε θέματα διατήρησης και προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος και των ζώων που βρίσκονται σε κίνδυνο (πεταλούδες στην κοιλάδα 

των πεταλούδων-Ρόδος) 

 Να αποκτήσουν ευαισθησία σε θέματα βοήθειας και υποστήριξης των προσφύγων 

από τη Συρία, αλλά και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο να είναι ικανοί να βοηθούν άτομα 

που το έχουν ανάγκη 

 Να γίνουν ανεκτικοί στη διαφορετικότητα που αφορά σε ζητήματα γλώσσας, 

πολιτισμού, εθνικότητας 

 Να καταφέρουν να οργανώνουν φιλανθρωπικές δράσεις σε συνεργασία με τοπικούς 

φορείς 

Διαθεματικό πλαίσιο: 

 Γλώσσα-Ιστορία-Μελέτη Περιβάλλοντος: Αξιοποίηση της Γλώσσας και των 

περιβαλλοντολογικών και κοινωνικών δράσεων για μια διαθεματική προσέγγιση  των 

νησιών του Αιγαίου 

Στάδια υλοποίησης: 

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε 4εις ομάδες των 5 ατόμων η καθεμιά. Η συνεργασία 

μεταξύ τους τόσο μέσα στην ομάδα όσο και μεταξύ των ομάδων θα είναι σημαντική για τις 

δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν.  

Τα μέλη και οι αρχηγοί των ομάδων, εφόσον μπήκαμε σε νέα ενότητα, αλλάζουν, δεν 

θα είναι τα ίδια με πριν. Δημιουργούνται νέες ομάδες, με νέα μέλη και αρχηγούς σε αυτό το 

σημείο. 

Προστάδιο: 

 Τα παιδιά παρακολουθούν το ηχητικό αρχείο για το προστάδιο (βλ. αρχείο εισαγωγικό 

Σεβάχ). (Μαθαίνω τι είναι διαπολιτισμικό σχολείο από το βιβλίο της Γλώσσας Δ΄ τάξης, 

Ενότητα 13 «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι, σελ. 36 & στόχοι ενότητας σελ. 33) όταν 

ακούγονται τα παρακάτω λόγια: «Έτσι, από πολύ μικρή ηλικία έμαθε να συνυπάρχει με 

άλλους ανθρώπους, που είχαν αλλιώτικες συνήθειες από τις δικές του, πράγμα που τον 

οδήγησε να αγαπήσει τα ταξίδια, τις διαφορετικές κουλτούρες και τους διαφορετικούς 

πολιτισμούς. Ξεκίνησε, λοιπόν, να ταξιδεύει σε πολλούς τόπους μαζεύοντας γνώση και 

εμπειρίες...» 

 Οι μαθητές μαθαίνουν το λόγο που θέλησε ο Σεβάχ να ταξιδέψει στο Αιγαίο, καθώς τη 

μέρα που η Αριάδνη επέστρεψε στον κόσμο των μύθων, περιέγραφε σε γνωστούς και φίλους 

το ξεχωριστό ταξίδι της στην Κρήτη, κάνοντας παράλληλα αναφορές για την καταστροφή του 

Μινωικού πολιτισμού από το ηφαίστειο της Σαντορίνης και το παλιρροϊκό κύμα που 
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δημιουργήθηκε. Μόλις ο Σεβάχ άκουσε τα όσα συνάντησε η Αριάδνη στην Ελλάδα 

ενθουσιάστηκε! Το κομμάτι, δε, που του έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το ηφαίστειο της 

Σαντορίνης και οι επιπτώσεις που είχε! Έτσι, άρχισε να του μπαίνει ολοένα και περισσότερο η 

ιδέα στο νου να γνωρίσει το Αιγαίο!   

Τα παιδιά ακούν το ηχητικό αρχείο. Έπειτα, βλέπουν  τις εικόνες που παρουσιάζουν τα 

όσα διαδραματίστηκαν στην αφήγηση και αναγνωρίζουν το Σεβάχ και τους υπόλοιπους ήρωες 

(βλ. βιβλίο Γλώσσας Δ΄Δημοτικού, γ΄ τεύχος, ενότητα 11 «Γελάσαμε με την ψυχή μας», σελ. 7 

στόχο ενότητας: «Θα γνωρίσουμε ήρωες από εικονογραφημένες ιστορίες για παιδιά»). Στη 

συνέχεια, παρατηρούν στο χάρτη, στον Άτλαντα ή στο Google Earth τους νομούς του Αιγαίου 

και το μεγάλο αριθμό νησιών τον οποίο περιλαμβάνει.  

Κύριο Στάδιο: 

 Το παραμύθι ξεκινά με παράλληλη παρουσίαση ενώ ταυτόχρονα τα παιδιά ανατρέχουν 

σε ιστοσελίδες που σχετίζονται με την παρουσίαση, σε κάθε ένα από τα παρακάτω σημεία 

που αναφέρονται(βλ. χρήσιμες ιστοσελίδες σελ. 282)!  

 Οι κύριοι σταθμοί  και τα πιο σημαντικά σημεία που θα απασχολήσουν το ταξίδι μας 

είναι τα εξής: 

Δωδεκάνησα  

Ρόδος 

Κολοσσός της Ρόδου 

Λίνδος 

 Κοιλάδα πεταλούδων   

Κυκλάδες  

Κυκλαδίτικο χρώμα σπιτιών 

Σαντορίνη 

Σύρος-Ερμούπολη 

Σάμος-Χίος 

Λέσβος  

Πρόσφυγες στη Λέσβο από τον πόλεμο της Συρίας: 

Συγκεκριμένα, όταν γίνεται αναφορά στην κοιλάδα των πεταλούδων και αφότου γίνει 

προβολή των αντίστοιχων ιστοσελίδων, οι μαθητές ξεφυλλίζουν το βιβλίο της Μελέτης 

Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού στην Ενότητα 3. Η φύση είναι το σπίτι μας (φυσικό περιβάλλον 

και προστασία). Συζητούν μέσα στην ομάδα. Έπειτα, κάθε ομάδα δημιουργεί ένα χαρτόνι-

ενημερωτική ταμπέλα, με τις δραστηριότητες που πρέπει να αποφύγουμε ώστε να 

προστατέψουμε τις πεταλούδες.  Επέκταση δραστηριότητας: η τάξη στέλνει τις ταμπέλες στη 

Ρόδο, ζητώντας να τις τοποθετήσουν σε εμφανή σημεία της κοιλάδας, ώστε να συνεισφέρουμε 

στην προστασία του περιβάλλοντος & τις μεταφράζουμε και στην Αγγλική Γλώσσα (λεπτομερώς 

η δραστηριότητα, βλ. παράρτημαΙΙ, σελ. 278). 
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Κατά την αναφορά στις Κυκλάδες, οι μαθητές μαθαίνουν τη σημασία της χρήσης της 

μεταφοράς και της κυριολεξίας και καλούνται να επιλύσουν άσκηση, η οποία συνδέεται με τη 

σελίδα 23 του βιβλίου της Γλώσσας, ενότητα 11 «Γελάσαμε με την ψυχή μας, γ΄ τεύχος (βλ. 

για φύλλο εργασίας, παράρτημαΙΙ, σελ.279). 

Και κάπου εδώ το ταξίδι του ήρωά μας φτάνει στο τέλος του... Μαγεμένος από τα 

πανέμορφα νησιά, αλλά και σκεπτικός σχετικά με τα όσα διαδραματίζονται στο Αιγαίο με 

τους πρόσφυγες της Συρίας, παίρνει το δρόμο του γυρισμού προς τον κόσμο των παραμυθιών 

και της φαντασίας... 

Μεταστάδιο: 

Το ταξίδι στο Αιγαίο ολοκληρώθηκε. Οι μαθητές γεμάτοι εικόνες και συναισθήματα 

ξεκινούν μία συζήτηση σχετικά με τα όσα έχουν παρακολουθήσει στο παραμύθι. Έπειτα, 

μοιράζεται φωτοτυπία του χάρτη του Αιγαίου στους μαθητές. Τα παιδιά, βρίσκουν στο χάρτη 

τα νησιά στα οποία έχει ταξιδέψει ο ήρωάς μας. Στο χάρτη, δίπλα από κάθε νησί, γράφουν τα 

συναισθήματα που τους δημιουργήθηκαν «ταξιδεύοντας» στο συγκεκριμένο τόπο, αλλά και 

χαρακτηριστικές λέξεις που τον περιγράφουν. Έτσι, δημιουργείται ένας χάρτης έκφρασης του 

εσωτερικού κόσμου των παιδιών για τους συγκεκριμένους τόπους(βλ. παράρτημαΙΙ, σελ. 

281).  

 

4.3.10.Ο Οδυσσέας από την Ιθάκη–Το ταξίδι στα Επτάνησα(βλ. ΠαράρτημαΙ σελ.169  & 

Παράρτημα ΙΙ σελ.284 ) 

Μαθησιακοί στόχοι: 

Γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες: 

 Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας 

(παραγωγή λόγου – γραπτού -προφορικού) 

 Να είναι σε θέση να κατανοήσουν το κείμενο καλά, ώστε να μπορούν να 

συμμετάσχουν ενεργά  στην εξέλιξη της ιστορίας και στις δραστηριότητες που θα 

λάβουν χώρα 

 Να είναι ικανοί να επικοινωνήσουν ομαλά στα πλαίσια ενός διαλόγου ή ενός 

παιχνιδιού, τόσο εντός της ομάδας όσο και μεταξύ των ομάδων  

 Να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με τους άλλους χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο 

(βλ. βιβλίο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού, γ΄ τεύχος, ενότητα 14 «Το ανθρώπινο θαύμα», 

σελ. 49 στόχους ενότητας) 

Γνωστικές δεξιότητες: 

Οι μαθητές: 

 Να αποκτήσουν επίγνωση των γλωσσικών, γεωγραφικών, πολιτισμικών και 

πολιτιστικών στοιχείων των Επτανήσων  

 Να γνωρίσουν τον ήρωα του παραμυθιού με το οποίο θα ασχοληθούν, ώστε να 

μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το κείμενο και να συμμετάσχουν στην εξέλιξη 

της ιστορίας 

 Να διαβάζουν έναν τουριστικό χάρτη (βλ. Βιβλίο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού, γ΄ τεύχος 

16
η
 ενότητα «Ταξίδια στην Ελλάδα », σελ. 73, στόχοι ενότητας) 
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 Να μάθουν τα τρία γένη και την κλίση του επιθέτου ο πολύς, η πολλή, το πολύ(βλ. 

Βιβλίο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού, γ΄ τεύχος, σελ. 94) 

 Να μάθουν να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις αναφορικές αντωνυμίες(βλ. 

Βιβλίο Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού, γ΄ τεύχος, σελ. 95) 

 Να μάθουν τους αντιθετικούς, συμπλεκτικούς και ειδικούς συνδέσμους(βλ. Βιβλίο 

Γλώσσας Δ΄ Δημοτικού, γ΄ τεύχος, σελ. 95 

 Να είναι ικανοί να γράψουν μία ταξιδιωτική κάρτα (βλ. τετράδιο εργασιών, β΄ τεύχος, 

ενότητα 16 «Ταξίδια στην Ελλάδα», σελίδα 65, και στόχους ενότητας, βιβλίο 

Γλώσσας γ΄ τεύχος, σελ. 73 

 Να μάθουν τους κινδύνους που επιφέρει η ανθρώπινη δραστηριότητα σε σπάνια ζώα 

όπως η καρέτα-καρέτα, καθώς και τρόπους προστασίας αυτών των σπάνιων ειδών της 

ελληνικής πανίδας(βλ. βιβλίο Μελέτης Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού, Ενότητα 3. Η 

φύση είναι το σπίτι μας (φυσικό περιβάλλον και προστασία), κεφάλαιο 9: Θέλουμε 

καθαρές θάλασσες και ακτές  και  κεφάλαιο 12: Ζώα που κινδυνεύουν να 

εξαφανιστούν, σελίδες 79,86,87)  

 Να μάθουν παραδοσιακά τραγούδια, σκοπούς και χορούς των Επτανήσων 

Κοινωνικές δεξιότητες 

 Καλλιέργεια της συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας και μεταξύ των ομάδων 

 Να είναι ικανοί να τηρούν τους κανόνες ενός γλωσσικού παιχνιδιού με διαλόγους 

(διαδοχή σειράς, να μην παρεμβαίνουν την ώρα που μιλά κάποιος άλλος, κ.ά., π.χ. 

κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας  στο τηλέφωνο) 

 Να αποκτήσουν ευαισθησία στα θέματα διατήρησης και προστασίας των ζώων που 

τείνουν να εξαφανιστούν (βλ. βιβλίο Μελέτης Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού, Ενότητα 

3. Η φύση είναι το σπίτι μας (φυσικό περιβάλλον και προστασία), κεφάλαιο 9: 

Θέλουμε καθαρές θάλασσες και ακτές  και  κεφάλαιο 12: Ζώα που κινδυνεύουν να 

εξαφανιστούν, σελίδες 79,86,87)  

Κινητικές δεξιότητες/ικανότητες 

Να γυμναστούν μέσω παραδοσιακών χορών και σκοπών των Επτανήσων (παραδοσιακό 

τραγούδι Επτανήσων «Μενεξέδες και ζουμπούλια», οι μαθητές μαθαίνουν να χορεύουν στους 

ρυθμούς του βαλς των Επτανήσων)  εξάσκηση στις δεξιότητες μετακίνησης, στην 

ισορροπία,  ανταπόκριση σε ηχητικά και οπτικά ερεθίσματα, ανάπτυξη ρυθμού 

Διαθεματικό πλαίσιο: 

Γλώσσα – Ιστορία - Φυσική Αγωγή- Μελέτη Περιβάλλοντος- Μουσική: Αξιοποίηση της 

Γλώσσας, των μύθων και του χορού, για μια διαθεματική προσέγγιση  των Επτανήσων 

Στάδια υλοποίησης: 

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε 4εις ομάδες των 5 ατόμων η καθεμιά. Η συνεργασία 

μεταξύ τους τόσο μέσα στην ομάδα όσο και μεταξύ των ομάδων θα είναι σημαντική για τις 

δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν.  

Τα μέλη και οι αρχηγοί των ομάδων, εφόσον μπήκαμε σε νέα ενότητα, αλλάζουν, δεν 

θα είναι τα ίδια με πριν. Δημιουργούνται νέες ομάδες, με νέα μέλη και αρχηγούς σε αυτό το 

σημείο. 
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Προστάδιο: 

 Τα παιδιά παρακολουθούν την παρουσίαση για το προστάδιο (βλ. αρχείο με 

εισαγωγική παρουσίαση Οδυσσέα), κατά την οποία τη μέρα που ο Σεβάχ γυρίζει στον κόσμο 

των μύθων, συναντιέται με άλλους ταξιδευτές όπως ο Οδυσσέας, για να μοιραστεί μαζί τους 

τις περιπέτειές του...  

Ο Σεβάχ όταν ο Οδυσσέας ρώτησε αν πήγε στην Ιθάκη του απάντησε πως δεν πήγε 

καθόλου στο Ιόνιο, παρά μόνον στο Αιγαίο πέλαγος! Κι έπειτα αναρωτήθηκε: Ποιος μπορεί 

να ήταν αυτός ο ήρωας που καταγόταν από το Ιόνιο και συγκεκριμένα από την Ιθάκη; 

Σε αυτό το σημείο οι μαθητές μαντεύουν ποιος είναι ο ήρωάς μας, μετά από μια 

σύντομη περιγραφή που γίνεται γι’ αυτόν. 

Έπειτα, απαντούν στα ακόλουθα ερωτήματα και φέρουν σε πέρας τις παρακάτω 

δραστηριότητες:  

Γνωρίζετε πού βρίσκεται η Ιθάκη, η πατρίδα του Οδυσσέα; Εντοπίστε την στο χάρτη, στον 

Άτλαντα ή στο Google Earth. Αν την εντοπίσατε, μπορείτε να μάθετε ποια είναι τα υπόλοιπα 

Επτάνησα και πού βρίσκεται το καθένα;  

Τέλος, αναζητήστε στο διαδίκτυο τους τουριστικούς χάρτες των Επτανήσων. Προσπαθήστε να 

τους διαβάσετε με τη βοήθεια των συμμαθητών σας που βρίσκονται στην ίδια ομάδα. Έπειτα, 

εκτυπώστε τους και κολλήστε τους σε ένα μεγάλο γαλάζιο χαρτόνι με τέτοιον τρόπο, ώστε να 

δείχνουν και τη θέση που βρίσκεται το κάθε νησί μέσα στο Ιόνιο (π.χ. ο τουριστικός χάρτης της 

Κέρκυρας θα τοποθετηθεί στο βόρειο τμήμα του Ιονίου, ο χάρτης της Ιθάκης θα μπει απέναντι 

και δεξιά από την Κεφαλονιά, κ.τ.λ.).  

Κύριο Στάδιο: 

 Τα παιδιά παρακολουθούν το παραμύθι με την παράλληλη παρουσίαση για το κύριο 

στάδιο (βλ. παρουσίαση κύριο στάδιο Οδυσσέα) όπου ο Οδυσσέας επιθυμεί να πάει στην 

Ιθάκη και να ξαναδεί τον τόπο του.  Οι φύλακες της μυστικής πύλης διάβασαν τη σκέψη του... 

Τον κάλεσαν, λοιπόν να πάει να τους συναντήσει... Του είπαν πως μόλις πατήσει το μαγικό 

κουμπί θα ξαναγυρίσει στον κόσμο των ανθρώπων, αλλά θα ξαναζήσει κάποιες από τις 

περιπέτειές του με τα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή, θα ξαναζήσει κάποια από τα γεγονότα της 

επιστροφής του στο νησί, όμως με τα σημερινά τεχνολογικά μέσα: π.χ. θα έχει βάρκα αντί για 

σχεδία, θα στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα αντί για γράμματα, θα ανέβει σε βαπόρι αντί για 

πλοίο της Αρχαιότητας, θα επισκεφθεί αρχοντικό αντί για παλάτι κ.ά. Η Πηνελόπη και ο 

Τηλέμαχος θα βρεθούν κι αυτοί εκεί, αλλά με τα νέα δεδομένα... Δεν θα υπάρχει αργαλειός, 

αλλά μηχανή στην οποία υφαίνει η Πηνελόπη... 

Ο Οδυσσέας εμφανίζεται στη σημερινή Κέρκυρα, στο νησί των Φαιάκων, όπου 

συναντά τη Ναυσικά και τον Αλκίνοο, ο οποίος του υποσχέθηκε βοήθεια και του έδωσε 

τηλέφωνο για να επικοινωνήσει με την οικογένειά του. Η Πηνελόπη σήκωσε το τηλέφωνο, 

αλλά δεν κατάφερε να μιλήσει με ασφάλεια, γιατί φοβόταν τους μνηστήρες. Ο Οδυσσέας 

αντιλήφθηκε αμέσως τι συμβαίνει από τα μισόλογα της γυναίκας του και αποφάσισε να της 

στείλει e-mail στο οποίο της εξηγούσε πού βρίσκεται και πως από μέρα σε μέρα θα έφτανε! 

Της ζήτησε, επίσης, να του εξηγήσει ποια είναι η κατάσταση στο σπίτι του και τι ακριβώς 

συμβαίνει... 
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https://www.youtube.com/watch?v=HEdww00OrHM 

Οι ομάδες αφού δουν το προτεινόμενο βίντεο, δρουν και  επικοινωνούν! (βλ. ΠαράρτημαΙΙ, σελ. 

285) 

Οι δύο από τις τέσσερις ομάδες: 

 Δημιουργούν ένα τεχνητό τηλέφωνο με πομπό και δέκτη.  

Η μία από τις άλλες δύο ομάδες γράφει το e-mail που έστειλε ο Οδυσσέας στην Πηνελόπη.  

Η τέταρτη ομάδα γράφει την απάντηση στο e-mail του Οδυσσέα, όπως ακριβώς θα το έγραφε η 

Πηνελόπη.  

 Ο Οδυσσέας τελικά δεν καταφέρνει να φύγει από το νησί, λόγω καιρικών συνθηκών 

και μ’ αυτή την αφορμή οι μαθητές γνωρίζουν την Κέρκυρα, καθώς και τα ξακουστά έθιμα 

του Πάσχα που λαμβάνουν χώρα στο νησί μέσα από προτεινόμενες ιστοσελίδες και βίντεο 

(βλ. αρχείο με χρήσιμες ιστοσελίδες, παράρτημα, σελ.287). 

Το παραμύθι συνεχίζεται μέσα από ομαδικές γλωσσικές και γραμματικές 

δραστηριότητες!!! (για δραστηριότητες, βλ. ΠαράρτημαΙΙ, σελ. 286-287) 

Μετά από πολλές μέρες και αφού κόπασε η καταιγίδα, ο Οδυσσέας, με το βαπόρι τού 

Αλκίνοου ξεκίνησε για την Ιθάκη... Ο Αλκίνοος εκτός από το βαπόρι τού προσέφερε 

πλήρωμα, το οποίο θα τον βοηθούσε στο ταξίδι του...  

Ο Οδυσσέας, λόγω της λαχτάρας του να φτάσει πιο γρήγορα στην Ιθάκη άνοιξε τον ασκό του 

Αιόλου, ο οποίος φύλαγε μέσα όλων των ειδών τους ανέμους! Τελικά, όχι μόνο δεν έφτασαν 

στην Ιθάκη, αλλά οι δυνατοί άνεμοι τους παρέσυραν νότια... Στο νησί της Ζακύνθου! 

 Στη Ζάκυνθο, οι μαθητές γνωρίζουν τις χελώνες καρέτα-καρέτα, συζητούν και 

απαντούν μέσα στην ομάδα τα ερωτήματα που τίθενται στη σελίδα 87 του βιβλίου της Μελέτης 

Περιβάλλοντος. Εκτός από τις θαλάσσιες χελώνες τα παιδιά γνωρίζουν το νησί της Ζακύνθου. 

Τέλος, ο Οδυσσέας καταφέρνει να φτάσει στην Ιθάκη, όπου οι μαθητές 

παρακολουθούν μέσα από βίντεο την επιστροφή κοντά στην αγαπημένη του Πηνελόπη και 

στο γιο του Τηλέμαχο.  

 Αφού, λοιπόν, ο ήρωάς μας έδιωξε τους μνηστήρες από το αρχοντικό του και απ’ την 

Ιθάκη αποφάσισε να περάσει τις λίγες μέρες που του έμειναν στον τόπο του, που τόσο πολύ 

αγαπούσε... Η σημερινή όψη του νησιού διέφερε πάρα πολύ από αυτή που είχε όταν ο 

Οδυσσέας κατοικούσε εκεί… Ο ήρωάς μας από τη λαχτάρα του να περιγράψει στους φίλους 

του, που βρίσκονταν στον κόσμο των μύθων τη σημερινή μορφή του νησιού του, τους έστειλε 

μια ταξιδιωτική κάρτα.  

Οι μαθητές αφού προβάλουν τις προτεινόμενες ιστοσελίδες, αλλά και άλλες που ίσως 

βρουν μόνοι τους, ανοίγουν το τετράδιο εργασιών (β΄ τεύχος) στην ενότητα 16 «Ταξίδια στην 

Ελλάδα» και σελίδα 65, και προσπαθούν να γράψουν την ταξιδιωτική κάρτα που στέλνει ο 

Οδυσσέας στους φίλους του, έχοντας ως παράδειγμα την ταξιδιωτική κάρτα της σελίδας 65 που 

σχετίζεται με τις πεταλούδες της Ρόδου που ήδη έχουμε δει στο προηγούμενο κεφάλαιο (βλ. 

παράρτημα, σελ. 287). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HEdww00OrHM


 

 96 

Μεταστάδιο: 

Φεύγουμε από τα Επτάνησα με την γλυκιά ανάμνηση ενός παραδοσιακού τραγουδιού 

των Επτανήσων. «Μενεξέδες και ζουμπούλια»... Το τραγούδι προβάλλεται, ενώ ταυτόχρονα 

οι μαθητές μαθαίνουν να χορεύουν στους ρυθμούς του βαλς των Επτανήσων!  

 

4.3.11.Όλοι οι ήρωες σε ένα παραμύθι(βλ. ΠαράρτημαΙ σελ. 174 & Παράρτημα ΙΙ σελ.290) 

Μαθησιακοί στόχοι: 

Γλωσσικές/επικοινωνιακές δεξιότητες: 

 Καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας 

(παραγωγή λόγου – γραπτού -προφορικού) 

 Να είναι σε θέση να κατανοήσουν το κείμενο καλά, ώστε να μπορούν να 

συμμετάσχουν ενεργά  στην εξέλιξη της ιστορίας και στις δραστηριότητες που θα 

λάβουν χώρα 

 Να είναι ικανοί να επικοινωνήσουν ομαλά στα πλαίσια ενός διαλόγου ή μιας 

ομαδικής συζήτησης με άτομα διαφορετικών περιοχών της Ελλάδας με διαφορετικά 

ήθη, έθιμα και συνήθειες  

 Να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με τους άλλους χρησιμοποιώντας διαδικτυακές 

εφαρμογές όπως το skype 

Γνωστικές δεξιότητες: 

Οι μαθητές: 

 Να αποκτήσουν επίγνωση των γλωσσικών, γεωγραφικών, πολιτισμικών και 

πολιτιστικών στοιχείων περιοχών της Ελλάδας 

 Να κάνουν μία ανασκόπηση των όσων έμαθαν μέσα από αυτό το project 

 Να ξαναθυμηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαφορετικών περιοχών της 

Ελλάδας(βλ. βιβλίο Γλώσσας Δ΄Δημοτικού, γ΄ τεύχος, ενότητα 16 «Ταξίδια στην 

Ελλάδα»,  σελ. 73 στόχους ενότητας)  

 Να μάθουν να οργανώνουν μία εκδρομή  

 Να γνωρίσουν από κοντά κάποια περιοχή της Ελλάδας που τους εντυπωσίασε μέσα 

από το project που παρακολούθησαν(βλ. βιβλίο Γλώσσας Δ΄Δημοτικού, γ΄ τεύχος, 

ενότητα 16 «Ταξίδια στην Ελλάδα»,  σελ. 73 στόχους ενότητας)  

Κοινωνικές δεξιότητες 

 Καλλιέργεια της συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας και μεταξύ των ομάδων 

 Να είναι ικανοί να επικοινωνήσουν ομαλά στα πλαίσια ενός διαλόγου με παιδιά 

κάποιας άλλης περιοχής, σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες του πολιτισμού και των 

συνηθειών τους 

Διαθεματικό πλαίσιο: 

 Γλώσσα– Πληροφορική:  

Αξιοποίηση της Γλώσσας, του διαλόγου, ως μέσου, και των τεχνολογικών εργαλείων 

και εφαρμογών για μια διαθεματική προσέγγιση κάποιας περιοχής της Ελλάδας που 

χαράχτηκε μετά το πέρας του project στο μυαλό των μαθητών 
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Στάδια υλοποίησης: 

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε 4εις ομάδες των 5 ατόμων η καθεμιά. Η συνεργασία 

μεταξύ τους τόσο μέσα στην ομάδα όσο και μεταξύ των ομάδων θα είναι σημαντική για τις 

δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν.  

Τα μέλη και οι αρχηγοί των ομάδων, αλλάζουν, δεν θα είναι τα ίδια με πριν, γιατί 

βρισκόμαστε σε καινούρια ενότητα. Δημιουργούνται νέες ομάδες, με νέα μέλη και αρχηγούς 

σε αυτό το σημείο. 

Προστάδιο: 

Οι μαθητές βλέπουν την εικόνα της πανεθνικής παραμυθικής συνάντησης που 

συνοδεύεται από ηχητικό αρχείο (βλ. παρουσίαση για προστάδιο παραμυθικής συνάντησης). 

Έπειτα, κοιτούν το χάρτη των γεωγραφικών διαμερισμάτων και ξαναθυμούνται όλα όσα 

συνάντησαν σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα. Η κάθε ομάδα επικοινωνεί με τις υπόλοιπες, 

έτσι ώστε να καταλήξουν σε έναν τόπο  που τους άρεσε πιο πολύ από όλους όσους είδαν. Ο 

τόπος στον οποίο κατέληξαν και θέλουν πραγματικά να τον γνωρίσουν θα παίξει σημαντικό 

ρόλο για το κύριο στάδιο. 

Κύριο Στάδιο: 

 Οι μαθητές γνωρίζουν τον τόπο που τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση! Αφού έχουν 

προηγηθεί οι απαραίτητες ενέργειες από τον/την εκπαιδευτικό, τα παιδιά διαδραστικά, μέσω 

εφαρμογών (π.χ. μέσω skype), επικοινωνούν με τους μαθητές κάποιου άλλου σχολείου. Ενός 

σχολείου της περιοχής που επέλεξαν κατά το προστάδιο. Ανταλλάσουν απόψεις και εμπειρίες  

σχετικά με τα ιδιαίτερα στοιχεία του πολιτισμού και της καθημερινότητάς τους. (Πολύτιμη 

στο κομμάτι της τεχνογνωσίαςθα είναι η βοήθεια του/της εκπαιδευτικού Πληροφορικής.) 

Μεταστάδιο: 

Οργανώνουμε εκδρομή στον τόπο που μας εντυπωσίασε!  

Αν και εφόσον πάρουμε την απαραίτητη άδεια από τους κηδεμόνες και το σύλλογο 

διδασκόντων της εκπαιδευτικής μονάδας, οι μαθητές είναι έτοιμοι να οργανώσουν την 

εκδρομή τους! (Στην παρούσα εκδρομή κρίνεται απαραίτητη η συνοδεία των γονέων και 

κηδεμόνων.)  

Η κάθε ομάδα έχει συγκεκριμένο ρόλο: 

ΟΜΑΔΑ Α & Β: Οργάνωση ερωτήσεων που θέλουμε να κάνουμε κατά την επίσκεψη. 

ΟΜΑΔΑ Γ & Δ: Οργάνωση υλικού. Δημιουργούν λίστα με τα αντικείμενα που θα 

τους είναι απαραίτητα (π.χ. φωτογραφικές κάμερες, μαγνητοφωνάκια, κ.ά.). 

 

 

 

 

 



 

 98 

4.4. Συζήτηση  

 Ο  σκοπός της διδακτικής πρότασης που σχεδιάστηκε από την ερευνήτρια είναι 

η προσέγγιση  της Γλώσσας και του ελληνικού Πολιτισμού μέσα από μια ενδιαφέρουσα 

εκπαιδευτική διαδικασία που θέτει ως μέσο το παραμύθι, το παιχνίδι και μια σειρά από 

διαθεματικές δραστηριότητες, σχεδιασμένες σε ένα πολυτροπικό πλαίσιο. Παράλληλα, 

επιδιώκεται να καλυφθεί μέσα από τις «άγνωστες περιπέτειες, γνωστών ηρώων», το 

μεγαλύτερο μέρος των στόχων και των δραστηριοτήτων που τίθενται από το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών για ολόκληρη τη Γλώσσα της Δ΄ Δημοτικού, αλλά και μεγάλο μέρος 

των αντίστοιχων στόχων και δραστηριοτήτων που τίθενται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα για 

τη Μελέτη Περιβάλλοντος, την Ιστορία, τα Εικαστικά, τη Μουσική, τη Φυσική και Θεατρική 

Αγωγή.  

Η ενασχόληση με ενδιαφέρουσες και απολαυστικές δραστηριότητες, σε συνδυασμό με 

το περιβάλλον που πλάθεται μέσα από το παραμύθι (ήχοι, εικόνες, κ.ά.), βγάζει τη διαδικασία 

της κατάκτησης της γνώσης μέσα από τα στείρα καλούπια της δασκαλοκεντρικής 

διδασκαλίας που συνηθίζεται να ακολουθούνται στην πλειοψηφία των σχολικών τάξεων από 

τους εκπαιδευτικούς. Η ενίσχυση, δε της διδασκαλίας με ποικίλης ύλης τεχνολογικά μέσα, 

καθηλώνει τους μαθητές, αιχμαλωτίζοντας το ενδιαφέρον και την προσοχή τους. Δεν πρέπει 

να ξεχνάμε πως ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας, το ίδιο και οι μαθητές μας, επομένως, η 

χρήση εντυπωσιακών εφέ και τεχνολογικών μέσων που μαγνητίζουν τα παιδιά επιφέρουν 

σίγουρα καλύτερα αποτελέσματα στη μάθηση. Ο Μεϊμάρης (2013) σε εισήγησή του πάνω στο 

θέμα «Εκπαιδεύοντας στην Ψηφιακή Αφήγηση: Δουλεύοντας με ομάδες στην ελληνική 

πραγματικότητα», αναφέρει τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε ομάδες 

φοιτητών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, οι οποίοι δημιούργησαν δικές τους 

ψηφιακές αφηγήσεις από ιστορίες που κατασκεύασαν επίσης οι ίδιοι. Μετά το πέρας της 

έρευνας και των σταδίων κατασκευής των ψηφιακών ιστοριών, επισημαίνεται η χαρά της 

δημιουργίας ενός «έργου» με τη χρήση της πολυτροπικής λογικής της ψηφιακής ιστορίας. Η 

δυνατότητα να ειπωθεί μια ανθρώπινη ιστορία όχι μόνο μέσω του λόγου δίνει νέες διαστάσεις 

στην αφήγηση. Η ψηφιακή αφήγηση, μας δίνει την ευκαιρία, εμπλουτίζοντας την 

αφηγηματική μας εργαλειοθήκη με εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης και παρουσίασης της 

ιστορίας μας, να μοιραστούμε με αμεσότητα και ελκυστικότητα κομμάτια του προσωπικού 

μας σύμπαντος με τους άλλους. Επομένως, η εφαρμογή στην εκπαιδευτική πράξη των 

μεθόδων ψηφιακής αφήγησης δεν μπορεί παρά να αποτελέσει μια ελπιδοφόρα προοπτική για 

μια ουσιαστική προσέγγιση της γνώσης καθώς και για την καλλιέργεια προσωπικών αλλά και 

κοινωνικών χαρακτηριστικών του σύγχρονου ανθρώπου (Μεϊμάρης, 2013, σσ. 181-182).  

Οι μαθητές μαθαίνουν δίχως να το καταλαβαίνουν: Πολλές είναι οι φορές που οι 

μαθητές συνδέουν την κατάκτηση της γνώσης με μια επίπονη διαδικασία στην οποία 

καλούνται να υποβληθούν. Μετά το πέρας, όμως, της παρούσας πρότασης διδασκαλίας η 

λανθασμένη αυτή θεωρία των μαθητών μπορεί να ανατραπεί, καθώς η διδακτική διαδικασία 

πραγματοποιείται μέσα από ένα φιλικό προς το παιδί περιβάλλον, μέσα από παραμύθι και 

παιχνίδι! Ακόμη και η κατάκτηση σημαντικών γραμματικών, συντακτικών και ορθογραφικών 

κανόνων, γίνεται πιο εύκολη και ελκυστική! Η συγκεκριμένη άποψη της ερευνήτριας 

επιβεβαιώνεται μέσα από τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησαν οι Γρίβα & 

Κοροσίδου (2014) σε μια τάξη αποτελούμενη από 18 μαθητές,  σε σχολείο της πόλης της 

Φλώρινας, σχετικά με την ενίσχυση της δημιουργικότητας στην ξένη γλώσσα.  Τα 

αποτελέσματα επιβεβαίωσαν πως η δημιουργία ενός πολυτροπικού πλαισίου βοηθούσε τους 



 

 99 

μαθητές να διασκεδάζουν, ενώ παράλληλα αποκτούσαν τη νέα γνώση και ενίσχυσαν τις 

δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου στη γλώσσα-στόχο. Επιπρόσθετα, 

δόθηκαν πολλές ευκαιρίες για συμμετοχή σε βιωματικές, δημιουργικές και παράλληλα 

παιγνιώδεις δραστηριότητες. Με την έμφαση που δόθηκε στα παραμύθια, η εκμάθηση της 

γλώσσας στόχου συνδέθηκε με την παιγνιώδη διαδικασία και ευχαρίστηση, γεγονός που 

λειτούργησε θετικά ως προς την ανάπτυξη των στάσεων των μαθητών απέναντι στη γλώσσα 

στόχο (Γρίβα & Κοροσίδου, 2014).  

Τέλος, η συνάφεια της όλης διαδικασίας με την αναλυτική παρουσίαση των 

πολιτισμικών και πολιτιστικών στοιχείων, καθώς και περιβαλλοντολογικών ή κοινωνικών  

θεμάτων που απασχολούν πολλές περιοχές της χώρας μας, διευρύνει και τονώνει στους 

μαθητές την εθνική τους συνείδηση, ενισχύει την αγάπη τους για την πατρίδα και τη 

διαφύλαξη της πολιτισμικής τους κληρονομιάς και αγγίζει τον ευαίσθητο κόσμο του παιδιού 

περί προστασίας του περιβάλλοντος ή συμμετοχής σε κοινωνικές δράσεις. Άλλωστε, δεν 

πρέπει να ξεχνάμε πως ένα παιδί θα είναι πάντα «φτωχό» μόνο με τη Γνώση, αν πρώτα δεν 

έχει «αποκτήσει και κατακτήσει» την Παιδεία και κατ’ επέκταση την περιβαλλοντολογική, 

κοινωνική και πολιτισμική παιδεία. Το πρότζεκτ «Η ‘οδύσσεια’ ενός μύθου» που αποτέλεσε 

μέρος σειράς δέκα πρότζεκτ που πραγματοποιήθηκαν από τη Γρίβα, Σέμογλου & Παντελή 

(2014), με σκοπό την  παρουσίαση και τον  αναστοχασμό πάνω σε δέκα διαθεματικές 

εφαρμογές δημιουργικής έκφρασης, με βάση το μοντέλο 6Ε, είχε ως βασικό του στόχο την 

καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας, σε μαθητές ηλικίας 12 χρονών.  

Επιδιώχθηκε η καλλιέργεια των δεξιοτήτων στη γλώσσα στόχο και η εξοικείωση με στοιχεία 

της ελληνικής μυθολογίας. Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση του πρότζεκτ κατέδειξαν 

ότι οι μαθητές ανέπτυξαν κυρίως τις επικοινωνιακές δεξιότητες στη γλώσσα στόχο, αλλά και 

ενισχύθηκαν οι γνώσεις τους σε στοιχεία της ελληνκής μυθολογίας, και στη γεωγραφία της 

συγκεκριμένης περιοχής (Γρίβα, Σέμογλου & Παντελή, 2014).  

Η πρόταση διδασκαλίας που  σχεδίασε η ερευνήτρια, βασίστηκε, επίσης, στις 6 αρχές 

της Ενεργοποίησης, της Εξερεύνησης, της Έκφρασης, της Επικοινωνίας, της Επίλυσης 

προβλήματος και της Ευχαρίστησης. Επομένως, τα αποτελέσματα που εξήχθησαν μετά την 

ολοκλήρωση των δέκα πρότζεκτς που πραγματοποίησαν οι Γρίβα, Σέμογλου & Παντελή 

(2014), πιθανότατα να μην έχουν μεγάλη απόκλιση με τα αποτελέσματα που πρόκειται να 

προκύψουν από την παρούσα πρόταση, σε περίπτωση εφαρμογής της σε πραγματικό πλαίσιο 

διδασκαλίας. Από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δέκα πειραματικών παρεμβάσεων 

διαπιστώθηκε η βελτίωση των μαθητών τόσο στις γλωσσικές όσο και στις γνωστικές και 

ψυχοκινητικές δεξιότητες/ικανότητες. Επιπλέον, οι μαθητές ανέπτυξαν στοιχεία 

πολιτειότητας, καθώς γνώρισαν και ευαισθητοποιήθηκαν απέναντι στο ‘διαφορετικό’, σε 

άλλες συνήθειες και άλλους πολιτισμούς. Τα πολύ θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν σε 

κάθε μία από τις δέκα πιλοτικές εφαρμογές σε όλους τους τομείς ανάπτυξης των μικρών 

μαθητών, καταδεικνύουν ότι η ενσωμάτωση δημιουργικών δραστηριοτήτων σε ένα 

παιγνιώδες διαθεματικό πλαίσιο, αυξάνει τις επιδόσεις και τη ‘δυναμική’ της μάθησης 

(Watkins, 2010). Με άλλα λόγια, οι μαθητές μέσα από τη συμμετοχή τους σε εναλλακτικού 

τύπου παρεμβάσεις είναι σε θέση να μαθαίνουν καθώς παίζουν, να εξερευνούν, να 

εκφράζονται, να δημιουργούν και παράλληλα να νοιώθουν ευχαρίστηση. Άλλωστε, το 

παιχνίδι θέτει τα θεμέλια στη μάθηση και ανοίγει την πόρτα σε έναν κόσμο με ευκαιρίες 

μάθησης (στο Γρίβα, Σέμογλου & Παντελή, 2014). 

Στην παρούσα πρόταση διδασκαλίας, η  χρήση του παραμυθιού και του παιχνιδιού ως 
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βασικών μέσων, σε ένα πολυαισθητηριακό πλαίσιο, προσιδιάζει σε μεγάλο βαθμό στο 

σχεδιασμό των ερευνών που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Το περιβάλλον της εναλλακτικής 

διδασκαλίας που προσφέρεται, δεν αποσκοπεί μόνο στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων, 

αλλά και κοινωνικών και πολιτισμικών αξιών, αν λάβουμε υπόψη, ιδιαίτερα, τα 

αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας (Γρίβα, Σέμογλου & Παντελή, 2014).  

Συνοψίζοντας, η πολυτροπική  και διαθεματική οργάνωση του υλικού της 

συγκεκριμένης έρευνας, με έμφαση στη Γλώσσα και τον Πολιτισμό, καθώς και η συνάφειά 

του με το αντίστοιχο υλικό των ερευνών που παρουσιάστηκαν, σε συνδυασμό με τα πολύ 

θετικά αποτελέσματά τους, καθιστά την παρούσα πρόταση έναν πλούσιο οδηγό τόσο για το 

μαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό της Δ΄ τάξης, όχι μόνο στο κομμάτι της μεταφοράς 

γνώσεων, αλλά και σημαντικών αξιών.  
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http://dadia-np.gr/ 

https://www.youtube.com/watch?v=gZgxZPcQD4E 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%

CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%B1 

 https://www.youtube.com/watch?v=I9g11tJwPyo 

http://www.thetravelbook.gr/article.asp?catid=30798&subid=2&pubid=63929385 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%BF%

CE%B9 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7 

http://www.cityofxanthi.gr/enimerosi/episkeptes/axiotheata 

http://www.pexanthis.eu/index.php/menu-tourismos/aksiotheata.html 

http://www.taxidologio.gr/xanthi-todo-carnival.html 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CF%8E%C

F%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%C

E%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9 

https://www.youtube.com/watch?v=JIeP38go_GM 

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/02/blog-post_19.html 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B

2%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1-

%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%C

E%B1&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKE

wjE6sTEgZ7LAhUn4XIKHYq_DW8QsAQIMg 

https://sinolo.wordpress.com/2013/03/10/%CF%84%CE%B9-

%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-

%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9-

%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%B7-

%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9-2/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE

%B5%CF%82 

https://www.youtube.com/watch?v=yTANpmaEYeY
https://www.youtube.com/watch?v=NsqY40Iddn0
http://dadia-np.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=gZgxZPcQD4E
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://www.youtube.com/watch?v=I9g11tJwPyo
http://www.thetravelbook.gr/article.asp?catid=30798&subid=2&pubid=63929385
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7
http://www.cityofxanthi.gr/enimerosi/episkeptes/axiotheata
http://www.pexanthis.eu/index.php/menu-tourismos/aksiotheata.html
http://www.taxidologio.gr/xanthi-todo-carnival.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9
https://www.youtube.com/watch?v=JIeP38go_GM
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/02/blog-post_19.html
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjE6sTEgZ7LAhUn4XIKHYq_DW8QsAQIMg
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjE6sTEgZ7LAhUn4XIKHYq_DW8QsAQIMg
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjE6sTEgZ7LAhUn4XIKHYq_DW8QsAQIMg
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjE6sTEgZ7LAhUn4XIKHYq_DW8QsAQIMg
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjE6sTEgZ7LAhUn4XIKHYq_DW8QsAQIMg
https://sinolo.wordpress.com/2013/03/10/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9-2/
https://sinolo.wordpress.com/2013/03/10/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9-2/
https://sinolo.wordpress.com/2013/03/10/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9-2/
https://sinolo.wordpress.com/2013/03/10/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9-2/
https://sinolo.wordpress.com/2013/03/10/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9-2/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%C

E%AC%CE%BA%CE%B7 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%

CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%

CE%B7%CF%82 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%C

E%AC%CE%BA%CE%B7 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%

CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%

CE%B7%CF%82 

 

Οι ηλεκτρονικές ιστοσελίδες της 3
ης

  ενότητας «Ο Μέγας Κιχώτης» 

(Ανακτήθηκαν τον Μάιο & Ιούνιο του 2016): 

http://xristx.blogspot.gr/2013/03/blog-post_13.html#.VwiwRKSLTIU 

https://www.youtube.com/watch?v=6mwlq8HhlYs 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1_(%CF%80%

CF%8C%CE%BB%CE%B7) 

https://www.google.gr/search?q=%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1&espv=2

&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiXr4HGlIbM

AhUGECwKHZPNAQEQsAQIKg 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B

F%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%B

C%CE%B1%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X

&ved=0ahUKEwiaiqumlYbMAhVIGCwKHY_uAwIQsAQIJw&dpr=1 

https://www.google.gr/search?q=%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B

1&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjc5

NLB14bMAhUH2CwKHbFPC0QQsAQIIw 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1 

https://www.google.gr/search?q=%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82&espv=2

&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBhY-

Q2IbMAhWHkiwKHUPJCCYQsAQINQ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82 

https://www.youtube.com/watch?v=ND1Pxg6GyzI 

http://people.stern.nyu.edu/panos/serres/greek/short_pf.html  

 http://kerkini.gr/  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://xristx.blogspot.gr/2013/03/blog-post_13.html#.VwiwRKSLTIU
https://www.youtube.com/watch?v=6mwlq8HhlYs
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1_(%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1_(%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7)
https://www.google.gr/search?q=%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiXr4HGlIbMAhUGECwKHZPNAQEQsAQIKg
https://www.google.gr/search?q=%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiXr4HGlIbMAhUGECwKHZPNAQEQsAQIKg
https://www.google.gr/search?q=%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiXr4HGlIbMAhUGECwKHZPNAQEQsAQIKg
https://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiaiqumlYbMAhVIGCwKHY_uAwIQsAQIJw&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiaiqumlYbMAhVIGCwKHY_uAwIQsAQIJw&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiaiqumlYbMAhVIGCwKHY_uAwIQsAQIJw&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiaiqumlYbMAhVIGCwKHY_uAwIQsAQIJw&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjc5NLB14bMAhUH2CwKHbFPC0QQsAQIIw
https://www.google.gr/search?q=%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjc5NLB14bMAhUH2CwKHbFPC0QQsAQIIw
https://www.google.gr/search?q=%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjc5NLB14bMAhUH2CwKHbFPC0QQsAQIIw
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1
https://www.google.gr/search?q=%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBhY-Q2IbMAhWHkiwKHUPJCCYQsAQINQ
https://www.google.gr/search?q=%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBhY-Q2IbMAhWHkiwKHUPJCCYQsAQINQ
https://www.google.gr/search?q=%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBhY-Q2IbMAhWHkiwKHUPJCCYQsAQINQ
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=ND1Pxg6GyzI
http://people.stern.nyu.edu/panos/serres/greek/short_pf.html
http://kerkini.gr/
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%AF%CF%80%CE%BF%C

E%BB%CE%B7 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%

CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82  

http://blog-sta-thrania.pblogs.gr/a.html 

https://www.youtube.com/watch?v=617fY2sJtfc 

http://www.halkidiki.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=992&Itemid=19

8 

http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/m_halkidiki_Aristotelis.asp 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%B5%CE%B9%C

F%81%CE%B1_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%C

E%BA%CE%AE%CF%82 

https://www.youtube.com/watch?v=t1cm-STkVSk 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%

CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82 

http://hotelsline.com/el/article/pella-arxaiologikoi-xoroi-mouseia-mnimeia-diamoni-

xenodoxeia-domatia 

http://www.netrino.gr/tourism-area.php?a_id=8 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%C

E%B1 

http://www.aigai.gr/el 

http://www.aigai.gr/el/visit/organize 

http://www.aigai.gr/el/explore/aiges/vergina/macedonia 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B

D%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiz

uYyIy4nMAhVHVywKHbcRAl0QsAQIOQ 

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=106892 

https://www.youtube.com/watch?v=r01m9Hpdpag 

https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD

%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahU

KEwiEh5vn0IrMAhVH-g4KHdEXCbMQsAQIJA 

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

https://www.youtube.com/watch?v=pEU7qC23aBM 

https://www.youtube.com/watch?v=1HnGG3gEOeA 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82
http://blog-sta-thrania.pblogs.gr/a.html
https://www.youtube.com/watch?v=617fY2sJtfc
http://www.halkidiki.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=992&Itemid=198
http://www.halkidiki.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=992&Itemid=198
http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/m_halkidiki_Aristotelis.asp
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=t1cm-STkVSk
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82
http://hotelsline.com/el/article/pella-arxaiologikoi-xoroi-mouseia-mnimeia-diamoni-xenodoxeia-domatia
http://hotelsline.com/el/article/pella-arxaiologikoi-xoroi-mouseia-mnimeia-diamoni-xenodoxeia-domatia
http://www.netrino.gr/tourism-area.php?a_id=8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://www.aigai.gr/el
http://www.aigai.gr/el/visit/organize
http://www.aigai.gr/el/explore/aiges/vergina/macedonia
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwizuYyIy4nMAhVHVywKHbcRAl0QsAQIOQ
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwizuYyIy4nMAhVHVywKHbcRAl0QsAQIOQ
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwizuYyIy4nMAhVHVywKHbcRAl0QsAQIOQ
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=106892
https://www.youtube.com/watch?v=r01m9Hpdpag
https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiEh5vn0IrMAhVH-g4KHdEXCbMQsAQIJA
https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiEh5vn0IrMAhVH-g4KHdEXCbMQsAQIJA
https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiEh5vn0IrMAhVH-g4KHdEXCbMQsAQIJA
https://www.youtube.com/watch?v=_PYsYejHGgY
https://www.youtube.com/watch?v=pEU7qC23aBM
https://www.youtube.com/watch?v=1HnGG3gEOeA
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https://www.youtube.com/watch?v=4STRpFyS-Ak 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81

%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0

ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81

%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0

ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%B3%CF%81%

CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81

%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0

ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%BA%CE%BF

%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7 

https://scratch.mit.edu/projects/112785065/ (6 Ιουνίου 2016) (πρέπει να γίνει προβολή του 

συνδέσμου μέσω chrome για να εμφανιστεί το διαδραστικό παιχνίδι) 

 

Οι ηλεκτρονικές ιστοσελίδες της 4
ης

  ενότητας «Ο Ρομπέν της Ηπείρου» 

(Ανακτήθηκαν τον Μάιο του 2016): 

http://www.authorstream.com/Presentation/leoxan-1647177/ 

http://travelphoto.gr/%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7-

%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-

ioannina-lake/ 

https://www.youtube.com/watch?v=wWGRp8wf82k 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%C

E%94%CF%89%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B7 

http://travelphoto.gr/arxaia-dodoni-theatro/ 

http://www.zagoroxoria.gr/4th-section/axiotheata/kolumpithres-sto-papigko.html 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD 

http://www.paramythia-online.gr/acheron/mithos.htm 

http://www.dodoni.gr/axerontas 

https://www.youtube.com/watch?v=yz7zo8MPBHM 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9_%C

F%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82 

http://www.mixanitouxronou.gr/olimeris-to-chtizane-to-vradi-egkremizotan-pos-to-gefiri-tis-

artas-egine-sinonimo-tou-akatorthotou-ipirxe-gia-chronia-to-fisiko-sinoro-tis-eleftheris-

elladas-me-tin-othomaniki-aftokratoria/ 

https://www.youtube.com/watch?v=4STRpFyS-Ak
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%BA%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%BA%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%BA%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%BA%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7
https://scratch.mit.edu/projects/112785065/
http://www.authorstream.com/Presentation/leoxan-1647177/
http://travelphoto.gr/%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-ioannina-lake/
http://travelphoto.gr/%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-ioannina-lake/
http://travelphoto.gr/%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-ioannina-lake/
https://www.youtube.com/watch?v=wWGRp8wf82k
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%94%CF%89%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%94%CF%89%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B7
http://travelphoto.gr/arxaia-dodoni-theatro/
http://www.zagoroxoria.gr/4th-section/axiotheata/kolumpithres-sto-papigko.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD
http://www.paramythia-online.gr/acheron/mithos.htm
http://www.dodoni.gr/axerontas
https://www.youtube.com/watch?v=yz7zo8MPBHM
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82
http://www.mixanitouxronou.gr/olimeris-to-chtizane-to-vradi-egkremizotan-pos-to-gefiri-tis-artas-egine-sinonimo-tou-akatorthotou-ipirxe-gia-chronia-to-fisiko-sinoro-tis-eleftheris-elladas-me-tin-othomaniki-aftokratoria/
http://www.mixanitouxronou.gr/olimeris-to-chtizane-to-vradi-egkremizotan-pos-to-gefiri-tis-artas-egine-sinonimo-tou-akatorthotou-ipirxe-gia-chronia-to-fisiko-sinoro-tis-eleftheris-elladas-me-tin-othomaniki-aftokratoria/
http://www.mixanitouxronou.gr/olimeris-to-chtizane-to-vradi-egkremizotan-pos-to-gefiri-tis-artas-egine-sinonimo-tou-akatorthotou-ipirxe-gia-chronia-to-fisiko-sinoro-tis-eleftheris-elladas-me-tin-othomaniki-aftokratoria/


 

 109 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2361,8972/ 

https://www.youtube.com/watch?v=HSxlpaR6bmE 

http://www.artainfo.gr/nomosartas/artaprosopa/pyrros/index.html 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%B9%C

E%BF%CF%82_%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7 

http://sykees8.blogspot.gr/2013/01/blog-post_7366.html 

 

Οι ηλεκτρονικές ιστοσελίδες της 5
ης

  ενότητας «Η Θεοδώρα η μικρή εξερευνήτρια» 

(Ανακτήθηκαν τον Μάιο του 2016): 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%C

F%82 

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/06/blog-post_7113.html 

https://www.youtube.com/watch?v=NILIv9pCDkU 

http://www.visitgreece.gr/el/nature/rivers/pineios_river 

https://www.youtube.com/watch?v=cdUzHoVv1R4 

http://www.dinfo.gr/%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF-

%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C-%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD-

%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1/ 

http://www.diaforetiko.gr/pilio-to-mithiko-vouno-ton-kentavron-odiporiko-sta-grafika-choria-

tou/ 

http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/m_Magnisia_history.asp 

https://www.youtube.com/watch?v=PEInDyZO-ik 

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

https://www.youtube.com/watch?v=cyR8u4yiRwY 

http://www.milosxotikon.gr/home/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%A0

%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1 

 

Οι ηλεκτρονικές ιστοσελίδες της 6
ης

  ενότητας «Ο Ηρακλής ο Στερεοελλαδίτης» 

(Ανακτήθηκαν τον Ιούλιο του 2016): 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2361,8972/
https://www.youtube.com/watch?v=HSxlpaR6bmE
http://www.artainfo.gr/nomosartas/artaprosopa/pyrros/index.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://sykees8.blogspot.gr/2013/01/blog-post_7366.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/06/blog-post_7113.html
https://www.youtube.com/watch?v=NILIv9pCDkU
http://www.visitgreece.gr/el/nature/rivers/pineios_river
https://www.youtube.com/watch?v=cdUzHoVv1R4
http://www.dinfo.gr/%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1/
http://www.dinfo.gr/%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1/
http://www.dinfo.gr/%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1/
http://www.dinfo.gr/%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1/
http://www.diaforetiko.gr/pilio-to-mithiko-vouno-ton-kentavron-odiporiko-sta-grafika-choria-tou/
http://www.diaforetiko.gr/pilio-to-mithiko-vouno-ton-kentavron-odiporiko-sta-grafika-choria-tou/
http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/m_Magnisia_history.asp
https://www.youtube.com/watch?v=PEInDyZO-ik
https://www.youtube.com/watch?v=KUsSewvqzQQ
https://www.youtube.com/watch?v=cyR8u4yiRwY
http://www.milosxotikon.gr/home/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%

CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF

%8D%CE%BB%CE%B5%CF%82 

https://www.youtube.com/watch?v=EuevTuPvN54 

http://slideplayer.gr/slide/3087065/ 

http://www.newsbeast.gr/travel/arachova-guide/arthro/621628/deka-logoi-na-episkefteite-

tous-delfous 

https://www.youtube.com/watch?v=G1WylZojFAw 

http://archaia-ellada.blogspot.gr/2014/05/blog-post_11.html  

http://didaskaleio.weebly.com/19eta-mu940chieta-tauomeganu-

pilambdaalphataualphaiota974nu-kappaalphaiota-eta-nualphaupsilonmualphachi943alpha-

tauetasigmaf-muupsilonkappa940lambdaetasigmaf.html 

https://www.youtube.com/watch?v=J3fBw-WhNvM 

http://www.hellinon.net/AthensGod.htm 

http://katkanelli.blogspot.gr/2012/11/blog-post_21.html 

http://www.violagro.gr/pages-gr/myths.htm 

https://documentarygr.blogspot.gr/2010/07/blog-post_17.html 

http://www.slideboom.com/presentations/484578/%CE%9F-

%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82-

%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1 

https://www.youtube.com/watch?v=FMIXTG5v2HY 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%81%CF%81%C

E%BF%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CF%85%CF%81%CE

%AF%CF%80%CE%BF%CF%85 

http://antonios-antoniou.gr/evripos#.V-wCcfCLTIU 

 

Οι ηλεκτρονικές ιστοσελίδες της 7
ης

  ενότητας «Ο Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος» 

(Ανακτήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2016): 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE

%BE_(%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CF%87%CE%B1%C

F%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=EuevTuPvN54
http://slideplayer.gr/slide/3087065/
http://www.newsbeast.gr/travel/arachova-guide/arthro/621628/deka-logoi-na-episkefteite-tous-delfous
http://www.newsbeast.gr/travel/arachova-guide/arthro/621628/deka-logoi-na-episkefteite-tous-delfous
https://www.youtube.com/watch?v=G1WylZojFAw
http://archaia-ellada.blogspot.gr/2014/05/blog-post_11.html
http://didaskaleio.weebly.com/19eta-mu940chieta-tauomeganu-pilambdaalphataualphaiota974nu-kappaalphaiota-eta-nualphaupsilonmualphachi943alpha-tauetasigmaf-muupsilonkappa940lambdaetasigmaf.html
http://didaskaleio.weebly.com/19eta-mu940chieta-tauomeganu-pilambdaalphataualphaiota974nu-kappaalphaiota-eta-nualphaupsilonmualphachi943alpha-tauetasigmaf-muupsilonkappa940lambdaetasigmaf.html
http://didaskaleio.weebly.com/19eta-mu940chieta-tauomeganu-pilambdaalphataualphaiota974nu-kappaalphaiota-eta-nualphaupsilonmualphachi943alpha-tauetasigmaf-muupsilonkappa940lambdaetasigmaf.html
https://www.youtube.com/watch?v=J3fBw-WhNvM
http://www.hellinon.net/AthensGod.htm
http://katkanelli.blogspot.gr/2012/11/blog-post_21.html
http://www.violagro.gr/pages-gr/myths.htm
https://documentarygr.blogspot.gr/2010/07/blog-post_17.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1
https://www.youtube.com/watch?v=FMIXTG5v2HY
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85
http://antonios-antoniou.gr/evripos#.V-wCcfCLTIU
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BE_(%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BE_(%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BE_(%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82)
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http://2gym-kalam.mes.sch.gr/onomata/eponyma.html 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE

%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE

%B8%CE%BF%CF%85 

http://www.lifo.gr/team/sansimera/40165 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BF%CE%BB%CE%BA%CE%BF%

CF%82 

https://www.youtube.com/watch?v=D0Qy8Zcx1XA 

http://www.mixanitouxronou.gr/i-aristotechniki-pagida-tou-theodorou-kolokotroni-sta-

dervenakia-ke-i-tromeri-katastrofi-tou-dramali-h-simasia-tis-megaliteris-nikis-ton-

epanastatimenon-ellinon-to-1821/ 

https://www.youtube.com/watch?v=azti7A5uUVM 

http://www.epidavros.gr/el/sightseens/1646-to-thetatro-tis-epidavrou.html 

https://www.youtube.com/watch?v=8I6kHvoVAX8 

https://www.youtube.com/watch?v=CA230dqUWWk 

 

http://www.touristorama.com/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82-

%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82 

http://www.wondergreece.gr/v1/el/Perioxes/N_Axaias/Politismos/Mnimeia_Aksiotheata/1329

-Gefyra_Rioy_Antirrioy 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1_%C

E%A1%CE%AF%CE%BF%CF%85-

%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%C

E%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF

%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D 

http://www.routes.gr/?Page=el/Hiking/Vouraikos-Sto-Dromo-Tou-Odontotou 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrF8AzJxF3k 

https://www.youtube.com/watch?v=6lZ-CiIjgrU 

https://www.youtube.com/watch?v=z8c7jgxrMUw 

https://www.youtube.com/watch?v=3yVDR_NAxZs 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf1bilWUcG0 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1

+%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1&rlz=1C5CHFA_en

http://2gym-kalam.mes.sch.gr/onomata/eponyma.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85
http://www.lifo.gr/team/sansimera/40165
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BF%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BF%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=D0Qy8Zcx1XA
http://www.mixanitouxronou.gr/i-aristotechniki-pagida-tou-theodorou-kolokotroni-sta-dervenakia-ke-i-tromeri-katastrofi-tou-dramali-h-simasia-tis-megaliteris-nikis-ton-epanastatimenon-ellinon-to-1821/
http://www.mixanitouxronou.gr/i-aristotechniki-pagida-tou-theodorou-kolokotroni-sta-dervenakia-ke-i-tromeri-katastrofi-tou-dramali-h-simasia-tis-megaliteris-nikis-ton-epanastatimenon-ellinon-to-1821/
http://www.mixanitouxronou.gr/i-aristotechniki-pagida-tou-theodorou-kolokotroni-sta-dervenakia-ke-i-tromeri-katastrofi-tou-dramali-h-simasia-tis-megaliteris-nikis-ton-epanastatimenon-ellinon-to-1821/
https://www.youtube.com/watch?v=azti7A5uUVM
http://www.epidavros.gr/el/sightseens/1646-to-thetatro-tis-epidavrou.html
https://www.youtube.com/watch?v=8I6kHvoVAX8
https://www.youtube.com/watch?v=CA230dqUWWk
http://www.touristorama.com/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.touristorama.com/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.wondergreece.gr/v1/el/Perioxes/N_Axaias/Politismos/Mnimeia_Aksiotheata/1329-Gefyra_Rioy_Antirrioy
http://www.wondergreece.gr/v1/el/Perioxes/N_Axaias/Politismos/Mnimeia_Aksiotheata/1329-Gefyra_Rioy_Antirrioy
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1_%CE%A1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1_%CE%A1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1_%CE%A1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D
http://www.routes.gr/?Page=el/Hiking/Vouraikos-Sto-Dromo-Tou-Odontotou
https://www.youtube.com/watch?v=ZrF8AzJxF3k
https://www.youtube.com/watch?v=6lZ-CiIjgrU
https://www.youtube.com/watch?v=z8c7jgxrMUw
https://www.youtube.com/watch?v=3yVDR_NAxZs
https://www.youtube.com/watch?v=Cf1bilWUcG0
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN3PvZhpDQAhUBOywKHf39AWEQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN3PvZhpDQAhUBOywKHf39AWEQ_AUIBigB
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GR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK

EwjN3PvZhpDQAhUBOywKHf39AWEQ_AUIBigB 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%80%C

E%AC%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%C

E%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%

CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%C

E%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%

CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%C

E%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%82 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC_%CE%B8%CE%B1%C

F%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%C

F%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE

%BC%CE%BF%CF%85 

http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-

%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-

%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-

%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-

%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-

%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%

CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-

%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CF%84%CF%81%CE%B1 

http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/m_Mani.asp 

http://www.huffingtonpost.gr/2015/07/31/life-messhniakh-manh-taksidiotikos-

odhgos_n_7862810.html 

http://www.hellinon.net/NeesSelides/ArxaiaSparti.htm 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%

B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw

=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiqiLrDkZDQAhVH

VywKHVaKCeEQ_AUIBigB&dpr=2 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%

CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC 

http://www.monemvasia.gr/el/protoselida-monemvasia-gr/item/143-ta-ixni-tou-gianni-ritsou-

sti-monemvasia 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN3PvZhpDQAhUBOywKHf39AWEQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN3PvZhpDQAhUBOywKHf39AWEQ_AUIBigB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC_%CE%B8%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC_%CE%B8%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC_%CE%B8%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC_%CE%B8%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/m_Mani.asp
http://www.huffingtonpost.gr/2015/07/31/life-messhniakh-manh-taksidiotikos-odhgos_n_7862810.html
http://www.huffingtonpost.gr/2015/07/31/life-messhniakh-manh-taksidiotikos-odhgos_n_7862810.html
http://www.hellinon.net/NeesSelides/ArxaiaSparti.htm
https://www.google.gr/search?q=%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiqiLrDkZDQAhVHVywKHVaKCeEQ_AUIBigB&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiqiLrDkZDQAhVHVywKHVaKCeEQ_AUIBigB&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiqiLrDkZDQAhVHVywKHVaKCeEQ_AUIBigB&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiqiLrDkZDQAhVHVywKHVaKCeEQ_AUIBigB&dpr=2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC
http://www.monemvasia.gr/el/protoselida-monemvasia-gr/item/143-ta-ixni-tou-gianni-ritsou-sti-monemvasia
http://www.monemvasia.gr/el/protoselida-monemvasia-gr/item/143-ta-ixni-tou-gianni-ritsou-sti-monemvasia
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF

%82 

https://www.youtube.com/watch?v=eCo7EMkzrKs 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%C

E%BF_%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%94%C

E%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D 

https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9

%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B4%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D

&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source

=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjs5Y7Al5DQAhXDKiwKHRxAC30QsAQIKQ 

 

Οι ηλεκτρονικές ιστοσελίδες της 8
ης

  ενότητας «Η πριγκίπισσα Αριάδνη» 

(Ανακτήθηκαν τον Οκτώβριο του 2016): 

https://www.youtube.com/watch?v=1MPvlZD1GlQ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BD%C

E%B7 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%C

F%85%CF%81%CE%BF%CF%82 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%C

F%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE

%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82 

https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC&rlz=1C

5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=650&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=0ahUKEwjRjuzfnu3QAhWed1AKHWOcAzgQ_AUIBigB 

http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B

3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%

CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC

%CE%B3%CE%B3%CE%B9-

%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82 

https://www.youtube.com/watch?v=2irx2_PdRm4 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%

CE%BF 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=eCo7EMkzrKs
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF_%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF_%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF_%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B4%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjs5Y7Al5DQAhXDKiwKHRxAC30QsAQIKQ
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B4%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjs5Y7Al5DQAhXDKiwKHRxAC30QsAQIKQ
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B4%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjs5Y7Al5DQAhXDKiwKHRxAC30QsAQIKQ
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B4%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjs5Y7Al5DQAhXDKiwKHRxAC30QsAQIKQ
https://www.youtube.com/watch?v=1MPvlZD1GlQ
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=650&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjRjuzfnu3QAhWed1AKHWOcAzgQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=650&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjRjuzfnu3QAhWed1AKHWOcAzgQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=650&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjRjuzfnu3QAhWed1AKHWOcAzgQ_AUIBigB
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=2irx2_PdRm4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF
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https://www.google.gr/search?q=%CF%81%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD

%CE%BF&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil5oPunvLQAhVeeFAKHQksB2oQ_AUIBigB 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%84%C

E%B6%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%

CF%85 

https://www.youtube.com/watch?v=OKSzm52EonU 

https://www.youtube.com/watch?v=l7RB5s4mJGQ 

https://www.youtube.com/watch?v=DFMPFXaSGT4 

https://www.youtube.com/watch?v=PENAsTIFMv0 

https://www.youtube.com/watch?v=nSvyv-B2uDY 

https://www.youtube.com/watch?v=btGGTkext5k 

https://www.youtube.com/watch?v=P3Ez8drCIvc 

https://www.youtube.com/watch?v=P3Ez8drCIvc 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF

%82 

https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C

%CF%82&biw=1050&bih=643&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwils

IW0i_nQAhUDuhQKHVkWDmUQ_AUIBigB 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82

+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%

CF%8D&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tb

m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXtubi3PbQAhXKdFAKHVXmAlAQ_AUIBigB&dpr=2 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%

CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF

%8D 

https://www.youtube.com/watch?v=rvonHSelG3c&spfreload=5 

http://www.kritionline.gr/2014/07/02/%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BF%CF

%83-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83-

%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-

%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%C

E%B5/ 

https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BB

%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1

280&bih=726&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja9O-c-

fvQAhUENlAKHaEHCMYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%

BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1 

https://www.google.gr/search?q=%CF%81%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil5oPunvLQAhVeeFAKHQksB2oQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%81%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil5oPunvLQAhVeeFAKHQksB2oQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%81%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil5oPunvLQAhVeeFAKHQksB2oQ_AUIBigB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%B6%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%B6%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%B6%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://www.youtube.com/watch?v=OKSzm52EonU
https://www.youtube.com/watch?v=l7RB5s4mJGQ
https://www.youtube.com/watch?v=DFMPFXaSGT4
https://www.youtube.com/watch?v=PENAsTIFMv0
https://www.youtube.com/watch?v=nSvyv-B2uDY
https://www.youtube.com/watch?v=btGGTkext5k
https://www.youtube.com/watch?v=P3Ez8drCIvc
https://www.youtube.com/watch?v=P3Ez8drCIvc
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82&biw=1050&bih=643&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilsIW0i_nQAhUDuhQKHVkWDmUQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82&biw=1050&bih=643&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilsIW0i_nQAhUDuhQKHVkWDmUQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82&biw=1050&bih=643&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilsIW0i_nQAhUDuhQKHVkWDmUQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXtubi3PbQAhXKdFAKHVXmAlAQ_AUIBigB&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXtubi3PbQAhXKdFAKHVXmAlAQ_AUIBigB&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXtubi3PbQAhXKdFAKHVXmAlAQ_AUIBigB&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXtubi3PbQAhXKdFAKHVXmAlAQ_AUIBigB&dpr=2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D
https://www.youtube.com/watch?v=rvonHSelG3c&spfreload=5
http://www.kritionline.gr/2014/07/02/%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%83-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5/
http://www.kritionline.gr/2014/07/02/%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%83-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5/
http://www.kritionline.gr/2014/07/02/%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%83-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5/
http://www.kritionline.gr/2014/07/02/%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%83-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5/
http://www.kritionline.gr/2014/07/02/%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%83-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5/
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1280&bih=726&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja9O-c-fvQAhUENlAKHaEHCMYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1280&bih=726&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja9O-c-fvQAhUENlAKHaEHCMYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1280&bih=726&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja9O-c-fvQAhUENlAKHaEHCMYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1280&bih=726&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja9O-c-fvQAhUENlAKHaEHCMYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1280&bih=726&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja9O-c-fvQAhUENlAKHaEHCMYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1
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https://www.youtube.com/watch?v=eH-sO1ULKEk 

https://www.youtube.com/watch?v=j6GB-Cvt820 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%84%C

E%BF%CF%85_%CE%A7%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD 

https://www.youtube.com/watch?v=OKSzm52EonU 

https://www.youtube.com/watch?v=l7RB5s4mJGQ 

 

Οι ηλεκτρονικές ιστοσελίδες της 9
ης

  ενότητας «Ο Σεβάχ ο Αιγιανός» 

(Ανακτήθηκαν το Δεκέμβριο του 2016): 

http://www.zougla.gr/greece/article/anastilonoun-ton-koloso-tis-rodou 

https://www.youtube.com/watch?v=vM6_FoDrNeA 

http://users.uoa.gr/~nektar/history/tributes/wonders_of_the_world/ancient.htm 

http://www.newsbeast.gr/travel/destinations/arthro/570008/lindos-i-arhodissa-tis-rodou 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82 

http://www.dinfo.gr/%CE%B7-

%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-

%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-

%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B5%

CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF/ 

http://www.tanea.gr/news/nsin/article/4257057/?iid=2 

https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81

%CE%AF%CE%BD%CE%B7+%CE%AE+%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B

3%CE%B3%CF%8D%CE%BB%CE%B7&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=

1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjggK-

WhZnRAhUCXBQKHWeEAcwQsAQIKg 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%C

E%AF%CE%BD%CE%B7 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80

%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85&rlz=1C5C

HFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=

0ahUKEwjzwIyqiZnRAhWE1xoKHYELB_8Q_AUIBigB 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%C

E%BF%CE%BB%CE%B7 

http://kithara.to/ss.php?id=MTE3NjkyNTYw 

https://www.youtube.com/watch?v=kiAA4ODzXoo 

https://www.youtube.com/watch?v=eH-sO1ULKEk
https://www.youtube.com/watch?v=j6GB-Cvt820
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD
https://www.youtube.com/watch?v=OKSzm52EonU
https://www.youtube.com/watch?v=l7RB5s4mJGQ
http://www.zougla.gr/greece/article/anastilonoun-ton-koloso-tis-rodou
https://www.youtube.com/watch?v=vM6_FoDrNeA
http://users.uoa.gr/~nektar/history/tributes/wonders_of_the_world/ancient.htm
http://www.newsbeast.gr/travel/destinations/arthro/570008/lindos-i-arhodissa-tis-rodou
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://www.dinfo.gr/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF/
http://www.dinfo.gr/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF/
http://www.dinfo.gr/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF/
http://www.dinfo.gr/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF/
http://www.dinfo.gr/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF/
http://www.tanea.gr/news/nsin/article/4257057/?iid=2
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7+%CE%AE+%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%BB%CE%B7&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjggK-WhZnRAhUCXBQKHWeEAcwQsAQIKg
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7+%CE%AE+%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%BB%CE%B7&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjggK-WhZnRAhUCXBQKHWeEAcwQsAQIKg
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7+%CE%AE+%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%BB%CE%B7&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjggK-WhZnRAhUCXBQKHWeEAcwQsAQIKg
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7+%CE%AE+%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%BB%CE%B7&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjggK-WhZnRAhUCXBQKHWeEAcwQsAQIKg
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7+%CE%AE+%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%BB%CE%B7&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjggK-WhZnRAhUCXBQKHWeEAcwQsAQIKg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzwIyqiZnRAhWE1xoKHYELB_8Q_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzwIyqiZnRAhWE1xoKHYELB_8Q_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzwIyqiZnRAhWE1xoKHYELB_8Q_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzwIyqiZnRAhWE1xoKHYELB_8Q_AUIBigB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://kithara.to/ss.php?id=MTE3NjkyNTYw
https://www.youtube.com/watch?v=kiAA4ODzXoo
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https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82&rlz=1C

5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=0ahUKEwjMk-ixsZnRAhVBVhQKHRjjBDkQ_AUIBigB 

https://www.youtube.com/watch?v=73m3An_nXmU 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%8

2&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch

&sa=X&ved=0ahUKEwjJqZeRzJnRAhUYdFAKHU3-Bo8Q_AUIBigB&dpr=2 

https://www.youtube.com/watch?v=xd0PJTirZAE 

 

Οι ηλεκτρονικές ιστοσελίδες της 10
ης

  ενότητας «Ας γνωρίσουμε τους ήρωες» 

(Ανακτήθηκαν το Δεκέμβριο του 2016): 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C103/88/698,2636/ 

http://www.zan.gr/zan1/eptanisa.html 

https://www.youtube.com/watch?v=HEdww00OrHM 

https://www.youtube.com/watch?v=0tuKwRQSL0U 

https://www.youtube.com/watch?v=gVrDbGFxNt0 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CE%BA%CE%B5%

CF%82 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%C

E%B1 

https://atcorfu.com/el/corfu-monuments-sights/ 

https://blog.terrabook.com/aksiotheata-kerkuras/ 

https://www.youtube.com/watch?v=310vhMfJOx4 

http://www.iefimerida.gr/news/176629/%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%BB%CE%BB%

CE%B5%CE%B9%CE%BF 

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

https://www.youtube.com/watch?v=UNHT8aX01Bo 

http://www.alykesapartments.com/el/article/zakynthos-zante-sightseeing.html 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B

8%CE%BF%CF%83%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=

648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLm4H597nRAhVeMFAKHS_6DyoQ_

AUIBigB 

https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMk-ixsZnRAhVBVhQKHRjjBDkQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMk-ixsZnRAhVBVhQKHRjjBDkQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMk-ixsZnRAhVBVhQKHRjjBDkQ_AUIBigB
https://www.youtube.com/watch?v=73m3An_nXmU
https://www.google.gr/search?q=%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJqZeRzJnRAhUYdFAKHU3-Bo8Q_AUIBigB&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJqZeRzJnRAhUYdFAKHU3-Bo8Q_AUIBigB&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJqZeRzJnRAhUYdFAKHU3-Bo8Q_AUIBigB&dpr=2
https://www.youtube.com/watch?v=xd0PJTirZAE
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C103/88/698,2636/
http://www.zan.gr/zan1/eptanisa.html
https://www.youtube.com/watch?v=HEdww00OrHM
https://www.youtube.com/watch?v=0tuKwRQSL0U
https://www.youtube.com/watch?v=gVrDbGFxNt0
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1
https://atcorfu.com/el/corfu-monuments-sights/
https://blog.terrabook.com/aksiotheata-kerkuras/
https://www.youtube.com/watch?v=310vhMfJOx4
http://www.iefimerida.gr/news/176629/%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://www.iefimerida.gr/news/176629/%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://www.youtube.com/watch?v=dUChshbZwyg
https://www.youtube.com/watch?v=UNHT8aX01Bo
http://www.alykesapartments.com/el/article/zakynthos-zante-sightseeing.html
https://www.google.gr/search?q=%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLm4H597nRAhVeMFAKHS_6DyoQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLm4H597nRAhVeMFAKHS_6DyoQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLm4H597nRAhVeMFAKHS_6DyoQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLm4H597nRAhVeMFAKHS_6DyoQ_AUIBigB
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%C

E%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CF%8C%C

F%82 

https://www.youtube.com/watch?v=WXsAQPg0D-8 

http://kefalonia-ithaca.gr/apartments/%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BA%CE%B7-

%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B1/?l

ang=el 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7+%CE%

B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1&rlz=1C

5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=0ahUKEwjY7e2EybrRAhWCXCwKHRbECiEQ_AUIBygC&dpr=2 

http://kithara.to/ss.php?id=MjgzNDUzODI3 

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

 

ΔΕΠΠΣ Δημοτικού & Ηλεκτρονικοί ιστότοποι εκπαιδευτικών λογισμικών που 

χρησιμοποιήθηκαν (Ανακτήθηκαν τον Μάρτιο του 2017): 

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ 

https://scratch.mit.edu/ 

http://www.toondoo.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=WXsAQPg0D-8
http://kefalonia-ithaca.gr/apartments/%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B1/?lang=el
http://kefalonia-ithaca.gr/apartments/%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B1/?lang=el
http://kefalonia-ithaca.gr/apartments/%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B1/?lang=el
https://www.google.gr/search?q=%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7+%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjY7e2EybrRAhWCXCwKHRbECiEQ_AUIBygC&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7+%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjY7e2EybrRAhWCXCwKHRbECiEQ_AUIBygC&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7+%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjY7e2EybrRAhWCXCwKHRbECiEQ_AUIBygC&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7+%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjY7e2EybrRAhWCXCwKHRbECiEQ_AUIBygC&dpr=2
http://kithara.to/ss.php?id=MjgzNDUzODI3
https://www.youtube.com/watch?v=mzf_YfSumzk
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
https://scratch.mit.edu/
http://www.toondoo.com/
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Παράρτημα 

 

Παράρτημα Ι – Τα παραμύθια  

Παράρτημα ΙΙ – Το Εκπαιδευτικό Υλικό  
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Παράρτημα Ι – Τα παραμύθια  
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Παράρτημα Ι – Τα παραμύθια  

Εισαγωγή 

 Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζονται όλα τα παραμύθια (και των έντεκα ενοτήτων , αλλά 

και των υποενοτήτων τους, σε γραπτή μορφή) που κατασκεύασε η ερευνήτρια με τη σειρά 

που θα πρέπει να εφαρμοστούν σε περίπτωση υλοποίησης της παρούσας πρότασης 

διδασκαλίας. Εκτός από τα παραμύθια, υπάρχουν οι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι, στους οποίους 

πρέπει να ανατρέχουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της ψηφιακής αφήγησης (για ψηφιακή 

αφήγηση, βλ. αρχεία powerpoint που περιλαμβάνονται στο CD με το ψηφιακό-υποστηρικτικό 

υλικό της εργασίας), ώστε να αναπτύσσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα για το κομμάτι της 

αφήγησης που μας απασχολεί κάθε φορά. Οι σύνδεσμοι είναι τοποθετημένοι μέσα και 

παράλληλα με το παραμύθι, ώστε τόσο οι μαθητές όσο και ο εκπαιδευτικός να γνωρίζουν σε 

ποιο σημείο να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες που προτείνονται (και στις παρουσιάσεις των 

powerpoint υπάρχει επισήμανση που παραπέμπει στις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες με τη σειρά 

που διαρθρώνονται μέσα στα παραμύθια). Τέλος, υπάρχουν παραπομπές σε διάφορα σημεία 

των παραμυθιών, τα οποία αναφέρονται σε ομαδικές εργασίες, σε οδηγίες δραστηριοτήτων ή 

σε φύλλα εργασίας που υπάρχουν στο Παράρτημα ΙΙ και αποτελούν θεμελιώδη μέρη της 

πλοκής, της εξέλιξης και της επεξεργασίας των παραμυθιών. 
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Ενότητα 1: Ας γνωρίσουμε τους ήρωες 

Παραμύθι 

Μια φορά κι έναν καιρό ο κόσμος των παραμυθιών ενώθηκε με τον κόσμο των 

ανθρώπων… 

Μια φορά κι έναν καιρό, εκεί όπου συνδέεται ο κόσμος των παραμυθιών και της 

πραγματικότητας, σχηματίστηκε μια μικρή πύλη.  

Μόλις αντίκρισε την πύλη ο αρχηγός των παραμυθικών ηρώων ταράχτηκε πάρα πολύ! 

Φοβήθηκε πως θα δραπετεύσουν όλοι οι ήρωες των παραμυθιών και θα εξαφανιστούν τα 

παραμύθια!  

Τότε, του ήρθε μια λαμπρή ιδέα! Σκέφτηκε πως θα επέτρεπε μέσα από αυτήν την πύλη 

να περάσουν μόνον  εννέα ήρωες, όσα είναι, δηλαδή και τα γεωγραφικά διαμερίσματα της 

Ελλάδας. «Αυτοί οι εννέα, θα φτάσουν στον πραγματικό κόσμο και θα γνωρίσουν από κοντά 

τους ανθρώπους και τον τόπο όπου εκείνοι ζουν», είπε.   

Δε θα μπορούσαν, όμως, εννέα τυχαίοι ήρωες να βγουν απ’ την πύλη και να φτάσουν 

κοντά μας. Θα έπρεπε να υπάρξει μια αφορμή, ένας σημαντικός λόγος, ώστε οι φύλακες της 

πύλης να τους ξεχωρίσουν  από όλους τους άλλους ήρωες και να διαλέξουν εκείνους γι’ αυτό 

το μακρύ ταξίδι.  

Αφού έκρυψαν καλά την πύλη, άνοιξαν το διαδραστικό πίνακά τους, ώστε να ρίξουν 

μια ματιά σε όλους τους ήρωες…  

Μετά από  πολύ κόπο και εξονυχιστική έρευνα κατάφεραν τελικά να επιλέξουν τους 

εννέα πιο κατάλληλους ήρωες για να έρθουν στον κόσμο των ανθρώπων…  

- Πηγαίνετε κι ελάτε δίχως  να ταράξετε τη ζωή των ανθρώπων και δίχως να τους 

βγάλετε από την καθημερινότητά τους! Μένετε μόνο ένα μήνα! Γυρίζετε όταν πρέπει! 

Βγείτε από την πύλη πατώντας το μαγικό κουμπί. Ξαναμπείτε σε διάστημα ενός μήνα 

πατώντας πάλι το μαγικό κουμπί. Ακολουθήστε τις εντολές μου κατά γράμμα, γιατί 

αλλιώς η τιμωρία σας θα είναι παραδειγματική! τονίζει ο αρχηγός των φυλάκων της 

πύλης σε όποιον από τους εννέα παραμυθικούς ήρωες φτάνει εκεί μετά από δικό του 

κάλεσμα. 

Έτσι, η περιπλάνηση στον κόσμο των ανθρώπων θα γίνει μέσα από τις ιστορίες των εννέα 

ηρώων: 

1.  Στη Θράκη: «Ο Αλαντίνoγλου» 

2. Στη Μακεδονία: «Ο Μέγας Κιχώτης» 

3. Στην Ήπειρος: «Ο Ρομπέν της Ηπείρου» 

4. Στη Θεσσαλία: «Η Θεοδώρα η μικρή εξερευνήτρια» 

5. Στη Στερεά Ελλάδα: «Ο Ηρακλής ο Στερεοελλαδίτης» 

6. Στην Πελοπόννησο: «Ο Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος» 

7.  Στην Κρήτη: «Η πριγκίπισσα Αριάδνη» 

8. Στα Νησιά του Αιγαίου: «Ο Σεβάχ ο Αιγιανός»  

9. Στα Νησιά του Ιονίου: «Ο Οδυσσέας από την Ιθάκη» 
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Μόλις ολοκληρώσουν το ταξίδι τους οι εννέα ήρωες, θα διοργανώσουν μία πανεθνική 

παραμυθική συνάντηση, στην οποία θα ενημερώσουν όλους τους κατοίκους του παραμυθικού 

κόσμου, σχετικά με το τι είδαν στην Ελλάδα του ανθρωπόκοσμου! 
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Ενότητα 2: Ο Αλαντίνογλου 

Παραμύθι 

 

(Α) Εισαγωγική Φάση Αλαντίνογλου 

Προστάδιο: 

  Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένα νέο και όμορφο αγόρι με αδαμάντινο χαρακτήρα, 

ο Αλαντίνογλου. Το αγόρι αυτό δεν ήταν πλούσιο ήταν όμως έξυπνο, καλόκαρδο και έδινε 

απλόχερα τη βοήθειά του σε όποιον βρισκόταν σε κίνδυνο ή είχε ανάγκη.   

 Μια μέρα, εμφανίστηκε στη μικρή αυλίτσα του σπιτιού του ένα κορίτσι λαχανιασμένο, 

αλλά πολύ όμορφο. Μόλις την είδε μπροστά του ο Αλαντίνογλου  σάστισε…. Την κοίταξε 

στα μάτια και μια σπίθα πετάχτηκε… Τη ρώτησε πώς τη λένε κι εκείνη απάντησε, «Γιασεμή». 

Ο Αλαντίνογλου, αφού της συστήθηκε, την ξαναρώτησε με περιέργεια: «Τι σου συμβαίνει; 

Φαίνεσαι σαν κυνηγημένη... Θέλεις να κρυφτείς από κάποιον;» Τότε εκείνη του εξήγησε πως 

είναι η πριγκίπισσα, η κόρη του Σουλτάνου και πως ο δολοπλόκος Τζαφάρογλου, μάγος και 

σύμβουλος του παλατιού, μάγεψε με ξόρκια τον πατέρα της και τον ανάγκασε να τον δεχτεί 

ως άντρα της και να την παντρευτεί. «Γι’αυτό έτρεχα Αλαντίνογλου, για να ξεφύγω από τους 

φρουρούς του παλατιού! Το έσκασα και ο Τζαφάρογλου τους έβαλε να με πιάσουν! Θέλει να 

με παντρευτεί, να κλέψει όλα τα πλούτη του πατέρα μου και να με πάει κρυφά στην Ελλάδα 

και συγκεκριμένα στη Θράκη, όπου βρίσκονται όλοι οι δικοί του! Σε παρακαλώ 

Αλαντίνογλου, βοήθησέ με! Κινδυνεύω!» Ο Αλαντίνογλου δέχτηκε να τη βοηθήσει, και να 

την κρύψει στο σπιτάκι του, παρόλο που δεν μπορούσε να της προσφέρει τα πλούτη και την 

άνεση που είχε η πριγκίπισσα Γιασεμή στο παλάτι.  

 Ο Τζαφάρογλου έψαξε παντού, έκανε του κόσμου τα μαγικά και τα ξόρκια, ώσπου 

τελικά οι μαγικές του γυάλες τού αποκάλυψαν πως ο Αλαντίνογλου είναι αυτός που κρύβει 

την πριγκίπισσα και μπαίνει εμπόδιο στα σχέδιά του…  

Έτσι, μεταμφιέστηκε, σε γέρο, πήγε στο σπίτι του Αλαντίνογλου και του είπε πως 

είναι κάποιος παλιός φίλος του πατέρα του και πως πριν πεθάνει του άφησε κάτι γι’ αυτόν κι 

έπρεπε να του το δώσει. Τον έπεισε, λοιπόν, να τον ακολουθήσει.  

Τότε, ο Τζαφάρογλου παραπλανώντας γι’ ακόμη μια φορά τον ήρωά μας, τον έκλεισε 

σε μια βαθιά σπηλιά! «Χαχαχα, φώναξε με κακία, σε ξεγέλασα και τώρα επιτέλους θα πάρω 

τη Γιασεμή και τα πλούτη της και θα πάω στη Θράκη, στους δικούς μου, για 

πάνταααααα!!!!»Έτσι ο Αλαντίνογλου έμεινε κλεισμένος στη σπηλιά μην μπορώντας να 

κάνει κάτι...  

Το άλλο πρωί, μια μικρή χαραμάδα έκανε κάτι να γυαλίσει στο βάθος της σπηλιάς. 

Ήταν ένα σκονισμένο λυχνάρι. Ο Αλαντίνογλου, φύσηξε τη σκόνη κι έτριψε το λυχνάρι. 

Αμέσως, παρουσιάστηκε μπροστά του ένα τεράστιο τζίνι!!! Ξαφνιάστηκε τόοοοσο πολύ όταν 

αντίκρισε μπροστά του το λαμπρό αυτό θέαμα! Το τζίνι του είπε: «Ωωω… άρχοντά μου…! 

Με ελευθέρωσες! Από δω και πέρα θα είμαι ο πιστός σου ακόλουθος και μπορείς να με 

διατάξεις ώστε να πραγματοποιήσω κάθε επιθυμία σου!».  

Τότε, ο Αλαντίνογλου του ζήτησε να τον βγάλει από τη σπηλιά και να τον πάει στη 

Θράκη για να βρει τη Γιασεμή. «Στη Θράκη;», είπε με απορία το Τζίνι… «Δεν γνωρίζω πού 
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ακριβώς βρίσκεται η Θράκη, αλλά μπορώ να σε πάω μέχρι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής 

Τουρκίας, η οποία μάλλον βρίσκεται πολύ κοντά, αν θυμάμαι καλά…  

Κύριο Στάδιο:  

 Ενώ ο Τζαφάρογλου έκλεβε την πριγκίπισσα Γιασεμή, ο Αλαντίνογλου και το Τζίνι, 

αφού κατάφεραν να βγουν από τη σπηλιά με τις μαγικές ικανότητες του νέου φίλου του, 

προσπαθούσαν να σκεφτούν έναν τρόπο για να πάνε στην Ελλάδα, να εντοπίσουν την 

πριγκίπισσα και να την ελευθερώσουν… 

Τζίνι: -Χμμμ… για να βγούμε, όμως, στον κόσμο των ανθρώπων θα πρέπει να 

πάρουμε άδεια από τους φύλακες της πύλης. 

Αλαντίνογλου: -Τους φύλακες της πύλης; Ποιας πύλης;  

Τζίνι: - Πρόκειται για μια πύλη που συνδέει τον κόσμο μας με αυτόν των ανθρώπων. 

Μπορούν να περάσουν μόνο εννέα από αυτή την πύλη. Μπορεί να σε επιλέξουν, μπορεί, 

όμως, και όχι, γι’ αυτό πρέπει να τους πείσουμε με κάποιον τρόπο να σε επιλέξουν.  

Αλαντίνογλου: -Καλά, κι εσύ πώς ξέρεις για όλα αυτά; Αφού ήσουν κλεισμένος στο 

λυχνάρι! 

Τζίνι: - Εγώ όλα τα ξέρω Αλαντίνογλου! Έχω μαγικές ικανότητες άλλωστε… Δε 

νομίζω να έχεις γνωρίσει όμοιό μου! Εεε; 

Αλαντίνογλου: -Η Αλήθεια είναι πως δεν έχω γνωρίσει κάποιον σαν εσένα Τζίνι. 

Τέλος πάντων, άστα αυτά!  

Αλαντίνογλου: Πες μου για την πύλη! Πώς θα την περάσουμε; 

Τζίνι: -Θα πρέπει να διηγηθείς τα γεγονότα που συνέβησαν και να εξηγήσεις πως ο 

δολοπλόκος Τζαφάρογλου έκλεψε τη Γιασεμή και πέρασε κρυφά στον κόσμο των ανθρώπων 

δίχως να τον καταλάβουν οι φύλακες… Στο μεταξύ, εγώ θα είμαι κρυμμένος μέσα στο 

λυχνάρι, διότι δεν θα μας αφήσουν να περάσουμε και οι δύο.  

Τζίνι: -Είσαι έτοιμος, λοιπόν, Αλαντίνογλου; 

Αλαντίνογλου: -Εεεεε….μμμμ… δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω… Μήπως μπορεί να με 

βοηθήσει κάποιος σχετικά με το τι να πω στους φύλακες για να μου επιτρέψουν να περάσω; 

Τζίνι: -Εύκολο!!! Θα ζητήσουμε βοήθεια από τους φίλους μας της Δ΄ τάξης! Εεε, 

παιδιά…!!! Μπορείτε να μας βοηθήσετε; 

(το Τζίνι περιμένει απάντηση…) 

Τζίνι: -Δεν άκουσα καλά… Ναι είπατε; 

(περιμένει ξανά την απάντηση των παιδιών) 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ, φύλλο εργασίας, σελ.181-182)  

Τζίνι: - Θέλουμε η κάθε ομάδα της τάξης σας, μιας που βλέπω ότι είσαστε χωρισμένοι 

σε ομάδες, να γράψει σε α’ ενικό πρόσωπο, με τη συνεργασία όλων των μελών της, τα λόγια 

που θα πρέπει να πει ο ντροπαλός μας Αλαντίνογλου στους φύλακες. Θέλουμε να διηγηθείτε 
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με λίγα λόγια τι συνέβη στον Αλαντίνογλου, στη Γιασεμή και τι έκανε ο πανούργος 

Τζαφάρογλου, χρησιμοποιώντας παρελθοντικούς χρόνους. Θέλουμε, επίσης, να αναφέρετε τι 

συμβαίνει τώρα και πού βρίσκεται η Γιασεμή, χρησιμοποιώντας τον Ενεστώτα. Και… τέλος, 

θέλουμε να χρησιμοποιήσετε μελλοντικούς χρόνους για να περιγράψετε τι θέλει να κάνει ο 

Αλαντίνογλου, ώστε να ελευθερώσει τη Γιασεμή. Μην ξεχνάτε όμως: Όλη η διήγηση θα 

πρέπει γίνει σε α’ ενικό πρόσωπο! Ώστε να πάρει έτοιμα τα λόγια ο Αλαντίν και να τα πει 

στους φρουρούς! Επίσης, θα πρέπει να προσέξετε τα λόγια να είναι περίπου 200-250 λέξεις! 

(περίπου 20 με 25 σειρές!). μην ξεπερνάνε τις 100-120 λέξεις! (περίπου 10 με 15 σειρές!). 

Τέλος… θυμηθείτε!!!: Οι φρουροί δεν πρέπει να μάθουν πως κι εγώ θα περάσω την πύλη, 

γιατί εγώ θα είμαι κρυμμένος στο λυχνάρι μου…  

 [………………………………………………………………………………………….(εδώ 

διαβάζονται τα λόγια που έχουν γράψει τα παιδιά για τον 

Αλαντίν)…………………………………………….] 

Αλαντίνογλου: - Σας ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, για την πολύτιμη βοήθειά σας! 

Πάμε να βρούμε τη Γιασεμή!!!  λέει ο Αλαντίνογλου ικανοποιημένος, αφού μόλις οι φύλακες 

άκουσαν τη διήγηση που του γράψατε, πείστηκαν για μια ακόμη φορά πως η επιλογή που ήδη 

είχαν κάνει από το διαδραστικό τους πίνακα, ώστε να στείλουν τον Αλαντίνογλου στη Θράκη 

ήταν σωστή. Έτσι, τον άφησαν αμέσως να περάσει! 

Καθώς ο Αλαντίνογλου απομακρύνεται από την πύλη, εμφανίζεται δίπλα του και το 

Τζίνι… Έπειτα, πατώντας το μαγικό κουμπί φτάνουν στα σύνορα τις Ευρωπαϊκής Τουρκίας 

με την Ελλάδα και στη συνέχεια περνούν στη Θράκη… 

 

(Β) Κύριο μέρος Αλαντίνογλου – Το ταξίδι στη Θράκη 

Παραμύθι 

Κύριο Στάδιο: 

Ο Αλαντίνογλου και το Τζίνι ανέβηκαν στο μαγικό χαλί πέταξαν πρώτα πάνω από το 

νομό του Έβρου, μετά πάνω από το νομό της Ροδόπης κι έπειτα πάνω από το νομό της 

Ξάνθης. 

Η αναζήτηση για την πριγκίπισσα Γιασεμή στον Έβρο: 

Στο μακρύ ταξίδι τους, πέρασαν πρώτα πάνω από το νομό του Έβρου, όπου βρίσκεται 

το ξακουστό ποτάμι με το όνομα «Έβρος», το οποίο αποτελεί και φυσικό σύνορο μεταξύ 

Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Τουρκίας. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=NsqY40Iddn0 

Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν το ξακουστό Εθνικό Πάρκο Δάσους της Δαδιάς –

Λευκίμης – Σουφλίου, όπου έψαξαν πολύ καλά μήπως ανάμεσα στην πυκνή βλάστηση του 

δάσους υπήρχε καμιά μικρή πιθανότητα να κρύβει ο πανούργος Τζαφάρογλου την 

πριγκίπισσα Γιασεμή. 

http://dadia-np.gr/ 

https://www.youtube.com/watch?v=yTANpmaEYeY
https://www.youtube.com/watch?v=NsqY40Iddn0
http://dadia-np.gr/
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Έπειτα, ταξίδεψαν στην  πρωτεύουσα του νομού, την Αλεξανδρούπολη, στην οποία 

βρίσκεται ο περίφημος Φάρος…  

https://www.youtube.com/watch?v=gZgxZPcQD4E 

Εκτός, όμως, από την πόλη της Αλεξανδρούπολης, επισκέφθηκαν και χωριά… Τα 

περίφημα Πομακοχώρια, τα οποία δεν υπάρχουν μόνο στο νομό του Έβρου, αλλά και σε 

ολόκληρη τη Θράκη!  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%

CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%B1 

 https://www.youtube.com/watch?v=I9g11tJwPyo 

 Οι ήρωές μας δεν κατάφεραν να συνεννοηθούν πολύ καλά με τους κατοίκους που ζουν 

εκεί, λόγω της ιδιαίτερης γλώσσας τους, της Πομάκικης που αποτελεί βουλγαρική διάλεκτο, 

την οποία μιλούν οι περισσότεροι κάτοικοι. Προσπάθησαν, όμως, να συνεννοηθούν με 

νοήματα… Με τη γνωστή σε όλους μας παντομίμα…  

(Σε αυτό το σημείο ο/η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να παίξουν παντομίμα με τη βοήθεια 

καρτελών που ο/η ίδιος/ια έχει ετοιμάσει και οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τα όσα 

διαδραματίζονται στην ιστορία.)   

Η αναζήτηση για την πριγκίπισσα Γιασεμή στη Ροδόπη:  

 Συνεχίζοντας, λοιπόν, την αναζήτησή τους στα Πομακοχώρια, ο Αλαντίν και το Τζίνι, 

έφτασαν δίχως να το καταλάβουν στα Πομακοχώρια του νομού Ροδόπης.  

  Τζίνι: -Μμμ… Νομίζω πως χαθήκαμε λιγάκι Αλαντίνογλου… Δες στο χάρτη… Δεν 

είμαστε πλέον στο νομό Έβρου, αλλά στο νομό Ροδόπης. Μάλιστα, στα Πομακοχώρια του 

νομού Ροδόπης…  

 Αλαντίνογλου: -Δεν πειράζει Τζίνι, θα συνεχίσουμε εδώ την αναζήτησή μας για την 

πριγκίπισσα Γιασεμή… 

http://www.thetravelbook.gr/article.asp?catid=30798&subid=2&pubid=63929385 

Ταξίδευαν… ταξίδευαν… ώρες και ώρες… πάνω στο μαγικό τους χαλί, περνώντας 

από τα περισσότερα χωριά των Πομάκων και φτάνοντας πολύ ψηλά… στα πιο δύσβατα 

μέρη…. Ψηλά, στην οροσειρά της Ροδόπης… Εκεί όπου οι μετακινήσεις είναι πολύ δύσκολες, 

ειδικά το χειμώνα… Κάποια στιγμή, συνάντησαν μπροστά τους συρματοπλέγματα… 

Βρέθηκαν σε δίλλημα (βλ. Παράρτημα ΙΙ, φύλλο εργασίας 1, σελ. 184).:  

 Τζίνι: -Αλαντίνογλου, φράχτης είναι αυτός ή σύνορα; Να τον περάσουμε ή μήπως όχι; 

Έχει και ανθρώπους πίσω από το φράχτη… μοιάζουν πολύ με τους Πομάκους που 

συναντήσαμε! Μιλούν και την ίδια περίπου γλώσσα!  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%BF%

CE%B9 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7 

https://www.youtube.com/watch?v=gZgxZPcQD4E
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://www.youtube.com/watch?v=I9g11tJwPyo
http://www.thetravelbook.gr/article.asp?catid=30798&subid=2&pubid=63929385
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7
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 Αλαντίνογλου: -Λες να φτάσαμε στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία Τζίνι; 

Εκεί όπου συναντιέται το γλωσσικό ιδίωμα των Πομάκων με τη γλώσσα των Βουλγάρων; 

 Αλλάζουν, λοιπόν, την πορεία τους και κατευθύνονται προς την Κομοτηνή. Άρχίζουν να 

περιπλανιούνται στους δρόμους και στα στενά της… Εκεί όπου συναντιούνται δύο πολιτισμοί. 

Αυτός της Ανατολής με αυτόν της Δύσης. Γυναίκες με μαντίλια ή χωρίς, άντρες που 

απολαμβάνουν τον ναργιλέ τους ή άλλοι που ετοιμάζουν μπροστά στα μάτια σας “σουτζούκ 

λουκούμ”. Εκεί το “καλημέρα” ανταμώνει με το “σαλαμαλέκουμ”. Μια πόλη περίπου 50.000 

κατοίκων, η πρωτεύουσα του νομού Ροδόπης, η Κομοτηνή, συνδυάζει δύο πολιτισμούς σε 

απόλυτη αρμονία. Η μακραίωνη ιστορία της εκτείνεται από τα αρχαία χρόνια μέχρι και τη 

νεότερη ιστορία της χώρας. Ωστόσο, η εποχή που αναμφισβήτητα άφησε το στίγμα της στην 

πόλη ήταν η Οθωμανική περίοδος. Ο Αλαντίνογλου και το Τζίνι μένουν έκπληκτοι από τα κτίρια 

εκείνης της εποχής, καθώς και τα πολλά τζαμιά που υπάρχουν σε όλη την πόλη. Εκτός όμως από 

τα κτίρια, ζωντανό παράδειγμα είναι και ο μεγάλος αριθμός πολιτών, οι οποίοι είναι 

μουσουλμάνοι. Τούρκικα μαγαζιά, φαγητά αλλά και πολλά γλυκά, τα βρίσκουν σε κάθε γωνιά 

της πόλης. Όμως, πολλοί είναι και οι Έλληνες τις περιοχής, οι οποίοι γίνονται ακόμα 

περισσότεροι κατά τους χειμερινούς μήνες καθώς στην πόλη υπάρχουν αρκετά πανεπιστήμια. 

Καθώς περιπλανιούνται, λοιπόν, οι ήρωές μας μέσα στην Κομοτηνή, φτάνουν στο κέντρο της 

πόλης, όπου συναντούν την παλιά αγορά, με τα μικροκαταστήματα, τις εικόνες από το παρελθόν 

και το μέλλον. Το άρωμα του φρεσκοκαβουρδισμένου καφέ και τα γλυκίσματα τους κάνουν για 

λίγο να ξεχάσουν το σκοπό της περιπλάνησής τους και να χαθούν στα αρώματα και τα χρώματα 

της αγοράς (βλ. Παράρτημα ΙΙ, φύλλο εργασίας 2, σελ. 185-188). 

Η αναζήτηση για την πριγκίπισσα Γιασεμή στην Ξάνθη: 

 Η αναζήτηση για την πριγκίπισσα συνεχίζεται στο νομό Ξάνθης… Οι ήρωές μας 

περιπλανιούνται από χωριό σε χωριό, ρωτούν, πετούν με το μαγικό χαλί από ψηλά για να 

βλέπουν καλύτερα και φτάνουν στην κοιλάδα του ποταμού Νέστου όπου σταματούν για να 

ξαποστάσουν. Συνεχίζουν, όμως, με την πόλη της Ξάνθης που βρίσκεται λίγα μόνο 

χιλιόμετρα μακριά. Ξεκινούν από το βόρειο τμήμα, όπου βρίσκεται η πανέμορφη παλιά πόλη 

της Ξάνθης. Ψάχνουν κάθε δρόμο, κάθε στενό, κάθε σοκάκι… 

 http://www.cityofxanthi.gr/enimerosi/episkeptes/axiotheata 

http://www.pexanthis.eu/index.php/menu-tourismos/aksiotheata.html 

Έπειτα, φτάνουν στο κέντρο της κύριας πόλης της Ξάνθης… Εκεί αντικρίζουν ένα 

θέαμα το οποίο αποτελεί πολύ σημαντικό πολιτιστικό γεγονός ειδικά τα τελευταία χρόνια σε 

όλη τη βόρεια Ελλάδα. Τι είναι αυτό; Δεν είναι άλλο από το Ξανθιώτικο Καρναβάλι! Όπως 

γνωρίζουμε από την Ιστορία, το αποκριάτικο Καρναβάλι έχει τις ρίζες του στα πολύ αρχαία 

χρόνια και στο θεό Διόνυσο… Το Καρναβάλι, όμως, της Ξάνθης έχει κι αυτό τη δική του 

ιστορία στο κουβάρι του χρόνου, η οποία ξεκινά από το 1950 (βλ. Παράρτημα ΙΙ, φύλλο 

εργασίας 3, σελ. 189-190). 

 http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/02/blog-post_19.html 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B

2%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1-

%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%C

http://www.cityofxanthi.gr/enimerosi/episkeptes/axiotheata
http://www.pexanthis.eu/index.php/menu-tourismos/aksiotheata.html
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/02/blog-post_19.html
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjE6sTEgZ7LAhUn4XIKHYq_DW8QsAQIMg
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjE6sTEgZ7LAhUn4XIKHYq_DW8QsAQIMg
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjE6sTEgZ7LAhUn4XIKHYq_DW8QsAQIMg
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E%B1&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKE

wjE6sTEgZ7LAhUn4XIKHYq_DW8QsAQIMg 

https://sinolo.wordpress.com/2013/03/10/%CF%84%CE%B9-

%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-

%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9-

%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%B7-

%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9-2/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE

%B5%CF%82 

http://www.taxidologio.gr/xanthi-todo-carnival.html 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CF%8E%C

F%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%C

E%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9 

https://www.youtube.com/watch?v=JIeP38go_GM 

Αχ… ωραία τα καρναβάλια… αλλά ο Αλαντίνογλου και το Τζίνι δεν ήταν εκεί γι’ 

αυτόν το σκοπό! Αλλά για να βρούνε τα χνάρια του Τζαφάρογλου! Βέβαια, μέσα σε όλες 

αυτές τις μάσκες, τον κόσμο και το αποκριάτικο κλίμα, η προσπάθεια να βρεθεί η Γιασεμή 

γινόταν ολοένα και πιο δύσκολη…  

 Ενώ είχαν αρχίσει, λοιπόν, να απογοητεύονται, ξαφνικά, το Τζίνι ανακαλύπτει μέσα 

στο χάρτη, τυλιγμένο, ένα καρτελάκι! Έμοιαζε με στοιχείο! Το στοιχείο αυτό ήταν ένα 

καρτελάκι που έγραφε το όνομα Σαμοθράκη. 

 Τζίνι: - Μα βέβαια…. Στη Σαμοθράκη! είπε με ενθουσιασμό το Τζίνι. Το νησί που 

ανήκει στο νομό Έβρου! Εκεί βρίσκόταν κάποτε και το περίφημο μαρμάρινο γλυπτό της 

Νίκης της Σαμοθράκης!Εκεί δεν ψάξαμε! Πού να πάει το μυαλό μας ότι στη Θράκη ανήκει 

κάποιο νησί! Τώρα που το ξανασκέφτομαι, είναι πολύ καλή κρυψώνα… 

 Αλαντίνογλου: -Λες Τζίνι; Λες το στοιχείο να μας οδηγήσει στην πριγκίπισσα; 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%C

E%AC%CE%BA%CE%B7 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%

CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%

CE%B7%CF%82 

 

(Γ) Τελικό Αλαντίνογλου (βλ. Παράρτημα ΙΙ, σελ. 195-198) 

 

 

 

 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjE6sTEgZ7LAhUn4XIKHYq_DW8QsAQIMg
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjE6sTEgZ7LAhUn4XIKHYq_DW8QsAQIMg
https://sinolo.wordpress.com/2013/03/10/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9-2/
https://sinolo.wordpress.com/2013/03/10/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9-2/
https://sinolo.wordpress.com/2013/03/10/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9-2/
https://sinolo.wordpress.com/2013/03/10/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9-2/
https://sinolo.wordpress.com/2013/03/10/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9-2/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82
http://www.taxidologio.gr/xanthi-todo-carnival.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9
https://www.youtube.com/watch?v=JIeP38go_GM
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
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Ενότητα 3: Ο Μέγας Κιχώτης 

Παραμύθι 

 

(Α) Εισαγωγικό μέρος Μέγα Κιχώτη 

Προστάδιο: 

 Σε ένα μικρό χωριουδάκι, που ήταν χτισμένο κάπου εκεί σε έναν κάμπο, ζούσε ένας 

ονειροπόλος με δόρυ και παλιά ασπίδα… Για συντροφιά του είχε ένα κουρασμένο και 

κοκαλιάρικο άλογο, τον «Βουκεφάλντε», καθώς και τον αιώνιο ιπποκόμο του, τον 

Παναγιώτη, τον γνωστό σε όλους ως «Πάντσο», τον πιστό σύντροφό του σε όλες του τις 

περιπέτειες.  

 Όταν είχε ελεύθερο χρόνο συνήθιζε να διαβάζει βιβλία ιπποτών με τόση προσήλωση 

που γινόταν ένα με αυτά και τους ήρωές τους. Τον έπαιρνε, λοιπόν, το ξημέρωμα διαβάζοντας 

και ξαναδιαβάζοντας ιστορίες με λαμπρούς ήρωες που ζούσαν σε μακρινές χώρες. 

 Μια μέρα έπεσε στα χέρια του ένα βιβλίο για το Μέγα Αλέξανδρο, που έζησε από το 

356 έως το 323 π.Χ. και ήταν ο σπουδαιότερος, τότε,  βασιλιάς της μακρινής για εκείνον 

Μακεδονίας. 

Από τότε ο Μέγας Αλέξανδρος έγινε το πρότυπό του! Άλλωστε, πίστευε πως έχουν 

και πολλά κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους… 

Άρχισε, λοιπόν, να διαβάζει με μανία τις περιπέτειές του και ενθουσιάστηκε τόσο 

πολύ με τα κατορθώματά του που θέλησε να γνωρίσει από κοντά τον τόπο που εκείνος 

γεννήθηκε.  

Πώς, όμως, θα γινόταν αυτό; Πώς θα μπορούσε να πάει στον κόσμο των ανθρώπων; 

Σκεφτόταν ώρες… μέρες… ώσπου… τελικά του ήρθε η απάντηση από ‘κει που δεν το 

περίμενε… Αναπάντεχα! 

Oι φύλακες της μυστικής πύλης, που συνδέει τον κόσμο των παραμυθιών με αυτόν 

των ανθρώπων, παρακολούθησαν όλον αυτόν τον καιρό, μέσα από το διαδραστικό τους 

πίνακα, την αγωνία του να βρεθεί στη Μακεδονία και θέλησαν να του δώσουν μια ευκαιρία... 

Ο αρχηγός των παραμυθικών ηρώων, λοιπόν, διέταξε έναν από τους φύλακες να πάει 

στο σπίτι του Μέγα Κιχώτη και να τον ενημερώσει πως είναι ένας από αυτούς που 

επιλέχθηκαν να περάσουν μέσα από τη μυστική πύλη.  

Κύριο Στάδιο:  

Μόλις έφερε ο φύλακας τα καλά μαντάτα στον ήρωά μας, αυτός ενθουσιάστηκε! Τον 

ευχαρίστησε και άρχισε αμέσως τις ετοιμασίες για το μεγάλο ταξίδι του! Αφού ετοίμασε όλα 

τα πράγματά του, γυάλισε το δόρυ και την ασπίδα του και διέταξε τον Πάντσο να ετοιμάσει 

το άλογό του: 

Μέγας Κιχώτης: - Πάντσο! Πού είσαι παιδί μου; Σε γυρεύω όλη μέρα! Έμαθες τα νέα 

μου; Θα πάω στον κόσμο των ανθρώπων! Άντε λοιπόν! Τι κάθεσαι; Ετοίμασέ μου τον 

Βουκεφάλντε, γιατί δεν έχω χρόνο! 
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Ο Πάντσο παρόλο που τον αγαπούσε πολύ, δε φάνηκε ιδιαίτερα χαρούμενος με το 

χαρμόσυνο νέο που άκουσε από το αφεντικό του… Αντιθέτως, μάλιστα, έφυγε χωρίς να 

μιλήσει, με σκυμμένο το κεφάλι, δείχνοντας πολύ έντονα την απογοήτευσή του! 

 Μέγας Κιχώτης: - Για στάσου μια στιγμή Πάντσο, αγόρι μου! Πρώτη φορά σε βλέπω 

έτσι! Τι έχεις; Γιατί δεν χάρηκες με τα νέα μου; Τι σε απασχολεί; 

 Πάντσο: - Δεν είναι πως δεν χάρηκα αγαπημένε αφέντη μου… Αλλά, να, εμείς ποτέ 

ως τώρα δε χωριστήκαμε! Πάντα σε ακολουθούσα όπου κι αν πήγαινες με το μικρό και 

ταπεινό μου γαϊδουράκι! Πάντα σε προστάτευα όποτε κι αν χρειαζόταν! Τώρα πώς μου λες 

ότι θα πας σε έναν άλλον κόσμο, τόσο επικίνδυνο και άγνωστο, όπως ο κόσμος των 

ανθρώπων, δίχως να με πάρεις κι έμενα μαζί σου; Το λοιπόν αφέντη μου, δε γίνεται να έρθω 

με κάποιον τρόπο κι εγώ σε αυτόν το διαφορετικό κόσμο;  

Ο Μέγας Κιχώτης δείχνει προβληματισμένος… Διαισθάνεται πως ο Πάντσο έχει δίκιο… 

Αφήστε που δεν είναι και τόσο ατρόμητος όσο δείχνει… Η καρδούλα του το ξέρει πόσο πολύ 

φοβάται για το τι μπορεί να συναντήσει στον κόσμο μας! Ενώ, αν έρθει κι ο Πάντσο μαζί 

του… σίγουρα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά! 

 Δον Κιχώτης: - Δεν ξέρω παιδί μου… τι να σου πω… Δεν ξέρω αν μπορείς να 

έρθεις… Θέλω πολύ να βρίσκεσαι κοντά μου στην πιο σημαντική στιγμή όλης μου της ζωής, 

αλλά δεν ξέρω αν θα μας αφήσουν να περάσουμε μαζί!  

 Πάντσο: - Μμμ… αφέντη μου και κύρη μου, νομίζω πως μου ήρθε μια πολύ καλή ιδέα! 

 Μέγας Κιχώτης: - Ιδέα; Τι ιδέα μπορεί να σου ήρθε εσένα παιδί μου, την οποία δεν 

κατάφερα να σκεφτώ εγώ πριν από σένα; 

 Πάντσο: - Να, αναρωτιέμαι μήπως θα μπορούσες να γράψεις και να στείλεις στον 

αρχηγό των παραμυθικών ηρώων κανένα από εκείνα τα επίσημα χαρτιά που γράφεις πού και 

πού, με τα οποία ζητάς κάτι ευγενικά. Μπορείς, λοιπόν, να γράψεις ένα τέτοιο επίσημο γράμμα 

στο οποίο να ζητάς να έρθω κι εγώ μαζί σου και να εξηγείς και τους λόγους που θέλεις να το 

κάνεις αυτό; 

 Μέγας Κιχώτης: - Για ποια επίσημα χαρτιά και γράμματα μιλάς βρε; Ααα!!! τις 

επιστολές μάλλον θα εννοείς!  

 Πάντσο: - Αυτές ακριβώς τις επι…στολιές εννοώ!  

 Μέγας Κιχώτης: Επιστολές λέγονται καλέ μου Πάντσο! Δεν έχουν σχέση με κανένα 

πιστόλι και με καμιά πιστολιά! Ε - ΠΙ - ΣΤΟ - ΛΕΣ!  Είναι επίσημα γράμματα, τα οποία, σαν 

επίσημα που είναι, γράφονται σε επίσημο ύφος, έχουν συγκεκριμένη δομή και παρέχουν 

επιχειρήματα με τα οποία στηρίζεις την άποψή σου.  Μμμ… μόνο που για να  γράψω μία θα 

χρειαστώ επιχειρήματα… Άσε που έχω και πολύ καιρό να στείλω κάποια επιστολή και δεν 

θυμάμαι καν τη δομή της!  Τέλος πάντων… θα το προσπαθήσω… 

 Ο Μέγας Κιχώτης, αγχωμένος ξεκίνησε να γράφει, να σβήνει, να τσαλακώνει να τα 

χαρτιά να τα πετάει, να ξαναγράφει καινούρια και όλα πάλι απ’ την αρχή… Ίδρωνε, 

ξαναΐδρωνε,  δίχως να καταφέρνει να ολοκληρώσει κάποια επιστολή… 
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 Κρίμα είναι ο καημένος… Ταλαιπωρήθηκε πολύ δίχως αποτέλεσμα! Λοιπόν, τι λέτε 

παιδιά;;; Να βοηθήσουμε το Μέγα Κιχώτη να γράψει την επιστολή, ώστε να καταφέρει να πείσει 

τους φρουρούς και να πάρει μαζί του τον Πάντσο; 

( Σε αυτό το σημείο οι μαθητές μαθαίνουν να γράφουν μία επιστολή, βλ. Παράρτημα ΙΙ, 

φύλλο εργασίας, σελ. 199-202 .Στη συνέχεια γράφουν σε ομάδες την επιστολή που πρέπει να 

στείλει ο Μέγας Κιχώτης. Η καλύτερη επιστολή θα επιλεγεί για το παραμύθι ).  

Μόλις ο Μέγας Κιχώτης πήρε στα χέρια του την επιστολή που γράψατε, έτρεξε 

αμέσως να βρει τον ταχυδρόμο για να την παραδώσει στους φρουρούς!  

Οι φρουροί, όταν  πήραν το γράμμα, το άνοιξαν, το διάβασαν και έλαβαν σοβαρά 

υπόψη τους αυτά που γράψατε. Έκαναν ένα μικρό συμβούλιο και αποφάσισαν πως έπρεπε να 

αφήσουν τον Πάντσο να περάσει μαζί με το Μέγα Κιχώτη στη Μακεδονία… 

Μέγας Κιχώτης-Πάντσο: - Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά! είπαν με χαρά κι 

ευγνωμοσύνη οι ήρωές μας. Δεν ξέρουμε τι θα κάναμε χωρίς εσάς! Ελπίζουμε όταν έρθουμε 

στον κόσμο των ανθρώπων να σας συναντήσουμε! 

Μεταστάδιο:  

Μόλις ήταν όλα έτοιμα, ο Μέγας Κιχώτης καβάλησε, το γέρικο και κοκαλιάρικο 

άλογό του τον Βουκεφάλντε, έβαλε την ασπίδα του, πήρε το δόρυ του και μαζί με τον 

ιπποκόμο του, τον Πάντσο, ξεκίνησαν το μακρινό τους ταξίδι για τη Μακεδονία. 

 Περνώντας από την πύλη, πάτησαν το μαγικό κουμπί και βρέθηκαν  άξαφνα στην 

Μακεδονία την ξακουστή, του Αλεξάνδρου τη χώρα! 

Το ταξίδι μόλις είχε αρχίσει! Οι ήρωές μας στο δρόμο τους ταξίδευαν … ταξίδευαν… 

ταξίδευαν και τραγουδούσαν, ένα τραγούδι που σίγουρα το ξέρετε κι εσείς παιδιά! Ας 

τραγουδήσουμε, λοιπόν, κι ας χορέψουμε μαζί τους: 

«Μακεδονία ξακουστή 

του Αλεξάνδρου η χώρα 

που έδιωξες τους τύρρανους 

κι ελεύθερ’ είσαι τώρα. 

 

Είσαι και θα `σαι ελληνική 

Ελλήνων το καμάρι 

κι εμείς θα σ’ αντικρίζουμε 

περήφανα και πάλι. 

 

Οι Μακεδόνες δεν μπορούν 

να ζούνε σκλαβωμένοι 

όλα και αν τα χάσανε 

η λευτεριά τους μένει. 

 

Μακεδονόπουλα μικρά 

χορέψτε και χαρείτε 

προτού κι εσείς στα βάσανα 

του κόσμου τούτου μπείτε» 
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(Β) Μέγας Κιχώτης- Το ταξίδι στην Ανατολική Μακεδονία 

Προστάδιο: 

Ο Μέγας Κιχώτης και ο αγαπημένος του ιπποκόμος ταξίδευαν…. ταξίδευαν… και 

τραγουδούσαν… Δεν ήξεραν, όμως, προς τα πού βαδίζουν και τι μπορεί να συναντήσουν… 

Κουρασμένοι, λοιπόν, από τη διαδρομή, όπως ήταν, δένουν το άλογο και το γαϊδουράκι τους 

και κάθονται κάτω από ένα δέντρο να ξαποστάσουν, αλλά και να οργανωθούν…  

Παίρνουν το χάρτη της Μακεδονίας στα χέρια τους, καθώς είναι καθισμένοι και αφού 

συνειδητοποιούν πως βρίσκονται στα όρια της Θράκης με τη Μακεδονία, αποφασίζουν να 

ταξιδέψουν πρώτα στην Ανατολική, μιας και βρίσκεται πιο κοντά, μετά στην Κεντρική και 

τέλος να φτάσουν στη Δυτική Μακεδονία… (βλ. Παράρτημα ΙΙ, φύλλο εργασίας 1, σελ.204) 

Κύριο Στάδιο: 

Έτσι λοιπόν, αποφασισμένοι για το μακρινό τους ταξίδι, κίνησαν πρώτα για την 

Ανατολική Μακεδονία… 

Προχωρούσαν, προχωρούσαν… ώσπου φάνηκε μπροστά τους η πόλη της Δράμμας… 

Μέγας Κιχώτης:  -Φτάσαμε στη Δράμμα Πάντσο! Πρόκειται για μια πόλη με 

μακραίωνη ιστορία, καθώς η περιοχή της κατοικήθηκε ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους.  

Πάντσο: -Αλήθεια αφεντικό; Για πες μου… τι άλλο ξέρεις γι’ αυτήν την πόλη; 

Μέγας Κιχώτης:  -Άλλα σχετικά με την ιστορία δεν ξέρω. Ξέρω όμως πως 

πραγματοποιείται φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους και εκδήλωση τραγουδιού. Τα 

Χριστούγεννα, επίσης, διοργανώνεται μια μεγάλη γιορτή, στην οποία στήνουν ολόκληρο 

Χριστουγεννιάτικο χωριό. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή της χώρας και ονομάζεται 

«Ονειρούπολη». 

https://www.youtube.com/watch?v=6mwlq8HhlYs 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1_(%CF%80%

CF%8C%CE%BB%CE%B7) 

https://www.google.gr/search?q=%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1&espv=2

&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiXr4HGlIbM

AhUGECwKHZPNAQEQsAQIKg 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B

F%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%B

C%CE%B1%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X

&ved=0ahUKEwiaiqumlYbMAhVIGCwKHY_uAwIQsAQIJw&dpr=1 

Μέγας Κιχώτης:   - Ουυυφφφ… Άσε τα όνειρα της Ονειρούπολης, όμως, Πάντσο, και 

ανέβα στο γαϊδουράκι σου! Ξεκινάμε για την Καβάλα! 

 Έτσι, λοιπόν, οι ήρωές μας κίνησαν γι’ ακόμη μια φορά για να πάνε στην Καβάλα…. 

 Η πόλη της Καβάλας τους άρεσε, επίσης, πάρα πολύ. Περιηγήθηκαν μέσα στους 

δρόμους της και χάζεψαν τις υπέροχες παραλίες της. Αυτό που τους έκανε, μάλιστα, ιδιαίτερη 

https://www.youtube.com/watch?v=6mwlq8HhlYs
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1_(%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1_(%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7)
https://www.google.gr/search?q=%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiXr4HGlIbMAhUGECwKHZPNAQEQsAQIKg
https://www.google.gr/search?q=%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiXr4HGlIbMAhUGECwKHZPNAQEQsAQIKg
https://www.google.gr/search?q=%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiXr4HGlIbMAhUGECwKHZPNAQEQsAQIKg
https://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiaiqumlYbMAhVIGCwKHY_uAwIQsAQIJw&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiaiqumlYbMAhVIGCwKHY_uAwIQsAQIJw&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiaiqumlYbMAhVIGCwKHY_uAwIQsAQIJw&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiaiqumlYbMAhVIGCwKHY_uAwIQsAQIJw&dpr=1
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εντύπωση είναι πως η Καβάλα αν και σύγχρονο αστικό κέντρο, διαθέτει πολυάριθμες 

παραλίες, χώρους για ανάπαυση και πεζοπορικές διαδρομές. Είναι μια από τις λίγες πόλεις της 

Ελλάδας που μέσα στον πολεοδομικό της ιστό διαθέτει 4 οργανωμένες παραλίες!  

 Φανταστείτε πόσο διαφορετικοί φαινόντουσαν δυο καβαλάρηδες στην παραλία της 

Καβάλας! Που αντί για τα δίχτυα που κρατούσαν οι βαρκάρηδες κι οι ψαράδες, οι ήρωές μας 

κρατούσαν δόρυ! «Αν είναι δυνατόν!», έλεγαν οι άνθρωποι με απορία… Όλος ο κόσμος τους 

κοιτούσε! Οι ήρωές μας, βέβαια, σιγά μην έβαζαν και τα δάκρυα! Αντιθέτως, μάλιστα, νόμιζαν 

πως ο κόσμος τους θαυμάζει και τους κοιτάει με θαυμασμό και όχι με χλευασμό! Έτσι, δίχως να 

ενοχλούνται από τα σχόλια του κόσμου συνέχισαν καμαρωτοί καμαρωτοί  την περιπλάνησή τους 

στην πόλη. (Βλ. Παράρτημα ΙΙ, φύλλο εργασίας 2, σελ. 205-209) 

Συνέχεια παραμυθιού... 

Γνώρισαν, ακόμη, και το Υδραγωγείο της Καβάλας που είναι φτιαγμένο από την 

Οθωμανική περίοδο και περιηγήθηκαν στα τρία άλση, που διαθέτει η πόλη. 

https://www.google.gr/search?q=%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B

1&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjc5

NLB14bMAhUH2CwKHbFPC0QQsAQIIw 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1 

Τέλος, στην προσπάθειά τους να πάρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 

μέρη που θα μπορούσαν να επισκεφθούν, συνομίλησαν με έναν κάτοικο, ο οποίος, μάλιστα, 

τους έδωσε μια πολύ χρήσιμη πληροφορία! 

Μέγας Κιχώτης:   -Ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί Πάντσο αγόρι μου αυτό που 

μας είπε ο περαστικός! Μα είναι δυνατόν, η Θάσος, ένα νησί, να ανήκει στο νομό Καβάλας; 

Απίστευτο δεν είναι; Μόνο που δεν ξέρω αν έχουμε τόσο χρόνο να πάμε να τη δούμε από 

κοντά, γιατί ακόμη δε φτάσαμε στην κυρίως γη του αγαπημένου μου ήρωα, του Μ. 

Αλεξάνδρου, οπότε νομίζω πως θα ήταν καλό μην χασομερούμε με τη Θάσο! Ας δούμε 

λοιπόν μερικά καρτ-ποστάλ για τη Θάσο και ας διαβάσουμε γι’ αυτή.  

https://www.google.gr/search?q=%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82&espv=2

&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBhY-

Q2IbMAhWHkiwKHUPJCCYQsAQINQ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82 

Μεταστάδιο: 

Μέγας Κιχώτης: - Ω… φτάσαμε στο τέλος της Ανατολικής Μακεδονίας, στα όρια με την 

Κεντρική… Αχ…. πόσες αναμνήσεις πόσες εικόνες… Ήταν πολύ ωραία… 

 

(Γ) Μέγας Κιχώτης-Το ταξίδι στην Κεντρική Μακεδονία 

Προστάδιο: (βλ. Παράρτημα ΙΙ, Φύλλο εργασίας 1, σελ. 215) 

 

https://www.google.gr/search?q=%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjc5NLB14bMAhUH2CwKHbFPC0QQsAQIIw
https://www.google.gr/search?q=%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjc5NLB14bMAhUH2CwKHbFPC0QQsAQIIw
https://www.google.gr/search?q=%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjc5NLB14bMAhUH2CwKHbFPC0QQsAQIIw
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1
https://www.google.gr/search?q=%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBhY-Q2IbMAhWHkiwKHUPJCCYQsAQINQ
https://www.google.gr/search?q=%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBhY-Q2IbMAhWHkiwKHUPJCCYQsAQINQ
https://www.google.gr/search?q=%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBhY-Q2IbMAhWHkiwKHUPJCCYQsAQINQ
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
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Κύριο Στάδιο: 

  Ο Μέγας Κιχώτης και ο ιπποκόμος του, ο Πάντσο, προχώρησαν πάνω στο άλογο και το 

γαϊδουράκι με κατεύθυνση την Κεντρική Μακεδονία. 

Μέγας Κιχώτης: - Πάντσο αγόρι μου, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δώσουμε έμφαση 

στο κομμάτι του πολιτισμού και της Ιστορίας, διότι η Κεντρική Μακεδονία αποτελεί την κύρια 

πατρογονική γη του ήρωά μου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όπως είδες και στον χάρτη θα 

περάσουμε πρώτα από….. Αμάν! Πάντσο! Πού είναι ο χάρτης μας; Πού μπορεί να τον 

ξεχάσαμε; Τώρα ποιος θα μας δώσει οδηγίες για το πού να πάμε και τι πρόκειται να 

συναντήσουμε εκεί; 

Πάντσο: -Μην ανησυχείς κύρη μου κι αφέντη μου, μπορεί να είμαστε τυχεροί και να 

βρούμε στο δρόμο μας κάποιο από αυτά τα γραφεία που κάνουν ταξίδια κι εκεί να μας δώσουν 

τις οδηγίες που χρειαζόμαστε! 

Μέγας Κιχώτης: -Πολύ καλή ιδέα Πάντσο! Θα πάμε σε κάποιο ταξιδιωτικό γραφείο για 

πάρουμε πληροφορίες!  

Ο ΜέγαςΚιχώτης και ο αγαπημένος του ιπποκόμος προχωρούσαν… προχωρούσαν… 

ώσπου κάποια στιγμή βρέθηκαν έξω από ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Μόλις το είδαν πέταξαν από 

τη χαρά τους!  

Μέγας Κιχώτης: - Σωθήκαμε Πάντσο! Γρήγορα, πάμε να μπούμε μέσα να πάρουμε τις 

οδηγίες που χρειαζόμαστε!   

(βλ. Παράρτημα ΙΙ,  φύλλο εργασίας 2, σελ. 216) 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ, Ομαδική δραστηριότητα-Δημιουργία ταξιδιωτικού οδηγού, σελ. 217) 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ,  φύλλο εργασίας 3 - εγκλίσεων-παιχνιδιού ρόλων, σελ. 221-222) 

 

(Δ) Μέγας Κιχώτης-Το ταξίδι στη Δυτική Μακεδονία 

Προστάδιο: 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ,  φύλλο εργασίας 1, σελ. 226) 

Κύριο Στάδιο: 

 Μέγας Κιχώτης:-Πω πω, τι ανακούφιση που νιώθω Πάντσο αγόρι μου! Επιτέλους, 

φτάσαμε και στη Δυτική Μακεδονία! Όμως… θύμισέ μου… σε ποια πόλη βρισκόμαστε τώρα; 

Πάντσο: -Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη Φλώρινα αφεντικό!   

Μέγας Κιχώτης: - Αχ… Φλώρινα… η πολιτεία με την απέραντη ιστορία και την 

σαγηνευτική φυσιογνωμία, με τα πανέμορφα τοπία τόσο μέσα στην πόλη όσο και έξω από 

αυτήν, όπως οι λίμνες της, η Μικρή και η Μεγάλη Πρέσπα… Α! Να και το ποτάμι της! Ο 

Σακουλέβας! Αχ τι γραφικό που είναι! Αααχ…. και τα μοναδικά παραδοσιακά της έθιμα είναι 

τόσο ξεχωριστά! Και η γαστρονομία της τόσο αυθεντική και γεμάτη δύναμη! Μμμμ… πρέπει 

να μάθεις, πως η Φλώρινα είναι σχεδόν ταυτισμένη με αυτήν την υπέροχη, κόκκινη καπνιστή 

πιπεριά που αποτελεί πια και ένα σήμα – κατατεθέν της ελληνικής γαστρονομίας. Επίσης, 
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Πάντσο αγόρι μου, είναι ενταγμένη στους Δρόμους του Κρασιού της Μακεδονίας, με τα 

παραδοσιακά οινοποιεία να αποτελούν πραγματικά ναούς του εκλεκτού κρασιού. Αααααα… 

ξέχασα να σου πω το καλύτερο…! Το σήμα κατατεθέν της Φλώρινας είναι οι περιβόητες 

Χριστουγεννιάτικες Φωτιές, που ανάβουν 23 Δεκεμβρίου και αποτελούν μια παράδοση που 

χάνεται στα βάθη των αιώνων! Σαφώς το έθιμο αποτελεί την νίκη του ήλιου και του φωτός 

απέναντι στον πάγο του χειμωνιάτικου σκοταδιού, ωστόσο η χριστιανική παράδοση το 

συνέδεσε με την φωτιά των βοσκών που ζέστανε τον νεογέννητο Χριστό.  

https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD

%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahU

KEwiEh5vn0IrMAhVH-g4KHdEXCbMQsAQIJA 

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

https://www.youtube.com/watch?v=pEU7qC23aBM 

 Μετά τη Φλώρινα, οι ήρωές μας κατευθύνθηκαν προς την Καστοριά… Την 

πανέμορφη πόλη και υδροβιότοπο που φιλοξενεί πολλά είδη πτηνών. Περιπλανήθηκαν στους 

δρόμους γύρω από τη λίμνη, στα στενά με τα εντυπωσιακά αρχοντικά και μπήκαν σε 

παραδοσιακά γουναράδικα να μάθουν την τέχνη της γούνας, τα χρώματα, τα υφάσματα κι 

όλων των ειδών τα υλικά που χρησιμοποιούν οι παραδοσιακοί γουναράδες! 

https://www.youtube.com/watch?v=1HnGG3gEOeA 

https://www.youtube.com/watch?v=4STRpFyS-Ak 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81

%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0

ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB 

Στη συνέχεια του ταξιδιού, κατευθύνθηκαν στα Γρεβενά, την πόλη όπου περνά ο 

ποταμός Αλιάκμονας!   

https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81

%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0

ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%B3%CF%81%

CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC 

Τέλος, έφτασαν στην Κοζάνη… και μάλιστα… την περίοδο της αποκριάς, όπου 

διαδραματιζόταν το έθιμο των «Φανών», με αναμμένες φωτιές σε κάθε γειτονιά της πόλης! 

Έθιμο που θύμιζε πολύ αυτό των «Φωτιών της Φλώρινας». Εκεί, ολοκλήρωσαν και το ταξίδι 

τους στη Δυτική Μακεδονία…. 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%

CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%BA%

CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7 

Μεταστάδιο: 

 Και τώρα, παιχνίδι! (βλ. Παράρτημα ΙΙ, σελ. 227) 

(Ε) Μέγας Κιχώτης – Τελική Φάση(βλ. Παράρτημα ΙΙ, σελ. 229) 

https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiEh5vn0IrMAhVH-g4KHdEXCbMQsAQIJA
https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiEh5vn0IrMAhVH-g4KHdEXCbMQsAQIJA
https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiEh5vn0IrMAhVH-g4KHdEXCbMQsAQIJA
https://www.youtube.com/watch?v=_PYsYejHGgY
https://www.youtube.com/watch?v=pEU7qC23aBM
https://www.youtube.com/watch?v=1HnGG3gEOeA
https://www.youtube.com/watch?v=4STRpFyS-Ak
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%BA%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%BA%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%BA%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%BA%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7


 

 136 

Ενότητα 4:Ο Ρομπέν της Ηπείρου 

Παραμύθι 

 

(Α) Ο Ρομπέν της Ηπείρου – Εισαγωγικό 

Προστάδιο: 

Μια φορά κι έναν καιρό τα παιδιά σε κάποια γωνιά της Ελλάδας που ονομάζεται 

Ήπειρος οργάνωσαν ένα Πανηπειρωτικό Παιδικό Συνέδριο, στο οποίο συγκεντρώθηκαν τα 

παιδιά όλων των Δημοτικών Σχολείων της Ηπείρου.  

Όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος στο συνέδριο αγαπούσαν πολύ τον τόπο τους, τα 

ήθη, τα έθιμα, την ιστορία του και αποφάσισαν να βρουν κάποιον προστάτη, κατάλληλο για 

να διαφυλάξει όχι μόνο την πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά της Ηπείρου, η οποία 

έχει αρχίσει να σβήνεται με το πέρασμα των χρόνων, αλλά να διαφυλάξει και το ίδιο το 

φυσικό περιβάλλον που τους δόθηκε απλόχερα από τη φύση… Κάποιον προστάτη που να 

αγαπήσει τον ευλογημένο αυτόν τόπο, με τη μαγευτική φυσική ομορφιά και την πλούσια 

ιστορία… 

Μέσα από τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των παιδιών έγινε μεγάλη 

προσπάθεια να δοθεί λύση στην αναζήτηση του κατάλληλου προστάτη, ο οποίος θα έπρεπε να 

ήταν κάποιος που καταλαβαίνει τα παιδιά, τις ανησυχίες τους και να τους βοηθά δίνοντας 

λύση στα προβλήματα τα δικά τους, αλλά και του τόπου τους. 

- Αχ… μακάρι να υπήρχε ένας Ρομπέν των Δασών στα δάση της Ηπείρου… είπε 

αυθόρμητα ο μικρός Λευτέρης, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης. 

Μόλις ακούστηκε αυτή η φράση από το στόμα του μικρού Λευτέρη όλοι γύρισαν και τον 

κοίταξαν με θαυμασμό! 

- Μα αυτό είναι! είπε ένα άλλο παιδί. Ο Ρομπέν! Μόνο αυτός θα μπορέσει να μας 

καταλάβει εμάς τα παιδιά και να μας βοηθήσει σε ό,τι χρειαστούμε! 

- Ναι! Ο Ρομπέν! Μπορούμε, μάλιστα, να τον ονομάσουμε και Ρομπέν της Ηπείρου, 

μιας που θα προστατεύει τα δικά μας δάση, εδώ στην Ήπειρο, τι λέτε;  

Οι μικροί μαθητές είχαν ακούσει για τη μυστική πύλη που συνδέει τον κόσμο των 

παραμυθιών με αυτόν των ανθρώπων, από άλλους συμμαθητές τους, στη Μακεδονία και στη 

Θράκη, όπου ήδη είχαν πάει οι ήρωες που έχουμε δει. Αποφάσισαν, λοιπόν,  να ζητήσουν από 

τους φύλακες της πύλης να στείλουν τον Ρομπέν στην Ήπειρο, να του γνωρίσουν τον τόπο 

τους και να τους βοηθήσει σε ό,τι χρειαστούν… 

Οι φύλακες αντιλήφθηκαν πόσο σημαντική είναι η κληρονομιά ενός τόπου για τις 

μελλοντικές γενιές, δέχτηκαν να βοηθήσουν τα παιδιά και να ειδοποιήσουν το Ρομπέν για το 

ταξίδι του… 

 O Ρομπέν, για όσους δεν τον γνωρίζουν,  είναι ένας λαϊκός ήρωας, απλός, που βοηθά 

πάντα όσους τον έχουν ανάγκη. Μάχεται πάντα για το καλό και το δίκαιο, ζει μέσα στα δάση 

και για όπλο του έχει μία φαρέτρα με βέλη κι ένα τόξο. 
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 Αυτόν, λοιπόν, τον ήρωα πήγε να βρει ο αγγελιοφόρος των φυλάκων της πύλης για να 

του ανακοινώσει το ταξίδι που έπρεπε να πραγματοποιήσει.  

 Μόλις ο Ρομπέν  έλαβε τα νέα, δέχτηκε αμέσως και ετοιμάστηκε για το μακρύ ταξίδι 

του… 

Κύριο Στάδιο: 

 Το λαμπρό γεγονός της άφιξης του Ρομπέν δεν θα μπορούσε να μείνει έτσι! Θα έπρεπε 

να δημοσιοποιηθεί, να γίνει, δηλαδή, γνωστό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις τοπικές 

εφημερίδες, τα περιοδικά, τα ραδιόφωνα, την τηλεόραση… 

 Για το σκοπό αυτό, τα παιδιά αποφάσισαν να γράψουν ένα άρθρο, το οποίο θα έστελναν 

σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία με τη σειρά τους θα το προέβαλλαν στον κόσμο 

της Ηπείρου. Σκοπός του άρθρου είναι το να μάθουν οι Ηπειρώτες, και οι μικροί και οι μεγάλοι, 

για την άφιξη του Ρομπέν και τους λόγους που ζήτησαν από το Ρομπέν να έρθει στην Ήπειρο. 

Επιπλέον, μέσα από το άρθρο θα παρακινήσουν τον κόσμο να δημιουργήσει μία μεγάλη 

υποδοχή στον προστάτη-ήρωά μας… 

 Αν εσείς ήσασταν στη θέση των παιδιών ποια στοιχεία θα συμπεριλαμβάνατε μέσα στο 

άρθρο; Ποιον τίτλο θα δίνατε;  

(βλ.Παράρτημα ΙΙ, φύλλο εργασίας 1,σελ. 234-235)  

Μεταστάδιο: 

 Μόλις τα παιδιά δημοσιοποίησαν το άρθρο, όλη η Ήπειρος είχε ενημερωθεί! Μικροί 

και μεγάλοι έτρεχαν να μάθουν τα λαμπρά νέα!  

Η μέρα της άφιξης του Ρομπέν έφτασε! Ο κόσμος συνωστιζόταν να δει από κοντά τον 

ήρωά μας…  

Ο Ρομπέν πέρασε από την πύλη κι έφτασε, πατώντας το μαγικό κουμπί, στην Ήπειρο, 

όπου ο κόσμος, και κυρίως τα παιδιά του επιφύλασσαν μια λαμπρή υποδοχή! 

Μόλις το πλήθος που είχε δημιουργηθεί από την άφιξη του Ρομπέν είχε αποχωρήσει, τα 

παιδιά μαζεύτηκαν σε έναν κύκλο γύρο του και άρχισαν να κουβεντιάζουν μαζί του… Του 

ζήτησαν, μάλιστα, να τον φωνάζουν «Ρομπέν της Ηπείρου» κι εκείνος δέχτηκε! Έπειτα, του 

ζήτησαν τη γνώμη του για το πώς θα καταφέρουν να διαφυλάξουν την πολιτισμική 

κληρονομιά του τόπου τους… Τον τόπο όπου έχουν ζήσει και που τόσο αγαπούν… 

Ο Ρομπέν εξήγησε στα παιδιά πως για να αγαπήσουν και να προστατέψουν τον τόπο 

τους, πρέπει να κάνουν αυτήν την αγάπη τους βίωμα… Μέσα από τις καθημερινές τους 

πράξεις… Έτσι, για να μην το ξεχνούν ποτέ αυτό, τους πρότεινε να αποτυπώσουν στη σκάλα 

του σχολείου τους αυτήν την αγάπη, τόσο για τον τόπο τους όσο και για τη μικρή κοινωνία 

του σχολείου τους, η οποία είναι σα μια μικρογραφία του κόσμου στον οποίο ζούμε (βλ. 

εικόνα με  σχολική σκάλα, Παράρτημα ΙΙ, σελ.236).   

 Οι μικροί μαθητές έκαναν αυτό που τους συμβούλεψε ο ήρωάς μας και την άλλη μέρα 

πήραν στα χέρια τους χαρτόνια και μαρκαδόρους γεμίζοντας τη σκάλα του σχολείου, τη 

σκάλα που ανεβαίνουν καθημερινά, με αγάπη και θετικά μηνύματα, τόσο για τη μικρή 

κοινωνία του σχολείου, όσο και για τη γειτονιά, για την πόλη και τον ευρύτερο τόπο τους… 
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  Τι θα λέγατε να κάνετε κι εσείς το ίδιο στο δικό σας σχολείο; 

 

(Β) Ο Ρομπέν της Ηπείρου-Το ταξίδι στην Ήπειρο 

Προστάδιο: 

Οι μικροί μαθητές περνούσαν πολλές ώρες με το Ρομπέν… Προσπαθούσαν να μάθουν 

όσα περισσότερα μπορούν από αυτόν μέσα στο διάστημα του ενός μήνα που είχε στη διάθεσή 

του πριν ξαναγυρίσει στον κόσμο των παραμυθιών.  

Η επιστροφή, όμως, του Ρομπέν στον κόσμο των παραμυθιών και της φαντασίας  

προβλημάτιζε πολύ τα παιδιά, τα οποία ένιωθαν πως θα χάσουν τον προστάτη τους… Για να 

τους καθησυχάσει, λοιπόν, ο ήρωάς μας τους εξήγησε πως μπορούν να γίνουν κι εκείνοι 

μικροί Ρομπέν των Δασών της Ηπείρου. Έτσι, τους υποσχέθηκε πως θα τους μάθει όλα τα 

μυστικά ενός καλού προστάτη μέσα στον ένα μήνα που θα περνούσε μαζί τους, αφού πρώτα 

εκείνοι του έδειχναν κάθε σπιθαμή του τόπου, των εθίμων και της ιστορίας τους… 

Κύριο Στάδιο: 

Η περιπλάνηση στα μονοπάτια της Ηπείρου ξεκίνησε από τα 

Ιωάννινα 

(Ιωάννινα-Παμβώτιδα-Νησάκι κυρα-Φροσύνης) 

Και συγκεκριμένα, από την πόλη των Ιωαννίνων, όπου βρίσκεται η λίμνη Παμβώτιδα και το 

μοναδικό στον κόσμο κατοικημένο σε λίμνη νησί, το «νησάκι της κυρα-Φροσύνης» 

http://travelphoto.gr/%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7-

%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-

ioannina-lake/ 

https://www.youtube.com/watch?v=wWGRp8wf82k 

Έπειτα, περιπλανήθηκαν στην  

Αρχαία Δωδώνη, όπου με το θρόισμα της ιερής βελανιδιάς παίρναν οι ιερείς τους χρησμούς.  

δραστηριότητα (παιχνίδι ρόλων με αυτοσχέδια κοστούμια) φανταστείτε ότι βρίσκεστε στο χώρο 

της Αρχαίας Δωδώνης….) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%C

E%94%CF%89%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B7 

http://travelphoto.gr/arxaia-dodoni-theatro/ 

Μετά, προχώρησαν στα ξακουστά Ζαγοροχώρια, έναν τόπο σπάνιας φυσικής ομορφιάς, με 

νερά, φαράγγια και κολυμπήθρες… Όχι βέβαια σαν αυτές τις κολυμπήθρες που ξέρετε… 

Καθώς πρόκειται για μικρές μικρές λιμνούλες που σχηματίζονται μέσα στη σχισμή του 

βουνού, όπου συνήθιζε, μάλιστα, τους καλοκαιρινούς μήνες να κάνει μπάνιο κι ο Αλή Πασάς 

των Ιωαννίνων… 

http://travelphoto.gr/%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-ioannina-lake/
http://travelphoto.gr/%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-ioannina-lake/
http://travelphoto.gr/%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-ioannina-lake/
https://www.youtube.com/watch?v=wWGRp8wf82k
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%94%CF%89%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%94%CF%89%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B7
http://travelphoto.gr/arxaia-dodoni-theatro/
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http://www.zagoroxoria.gr/4th-section/axiotheata/kolumpithres-sto-papigko.html 

Έπειτα, βρέθηκαν στον Αχέροντα Ποταμό, όπου σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία 

εκεί βρίσκονταν οι πύλες του Κάτω Κόσμου. Ο βαρκάρης Χάροντας έπαιρνε τις ψυχές και τις 

μετέφερε στον Άδη, λαμβάνοντας τα νομίσματα που συνήθιζαν οι συγγενείς να βάζουν στους 

νεκρούς τους όταν τους έθαβαν. Εκεί, μέσα στη φύση, στο καταπράσινο δάσος και στα 

κρυστάλλινα νερά του Αχέροντα, ο Ρομπέν έμαθε στους μικρούς μας φίλους την τέχνη της 

τοξοβολίας… (μαθαίνουμε τοξοβολία) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD 

http://www.paramythia-online.gr/acheron/mithos.htm 

http://www.dodoni.gr/axerontas 

Θεσπρωτία 

Σούλι-Σουλιώτισσες 

Ο Αχέροντας ποταμός περνά, επίσης, από τους νομούς Θεσπρωτίας και Πρεβέζης. Οι πηγές 

του βρίσκονται στους πρόποδες των βουνών του Σουλίου, όπου οι Σουλιώτισσες προτίμησαν 

το θάνατο από τη σκλαβιά, πέφτοντας από το Ζάλογγο μαζί με τα νεογέννητα μωρά τους 

https://www.youtube.com/watch?v=yz7zo8MPBHM 

Άρτα 

 (βλ. βιβλίο ιστορίας σελ. 110 κεφ. 35 «Ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου) 

Το γιοφύρι της Άρτας 

Εκτός, όμως, από τη θυσία των γυναικών στο Ζάλογγο, υπήρξε κι άλλη γυναίκα που 

θυσιάστηκε για το καλό αυτού του τόπου. Αυτή ήταν η γυναίκα του πρωτομάστορα που 

ανέλαβε την κατασκευή του περίφημου γεφυριού της Άρτας, απ’ όπου περνά ο Άραχθος 

ποταμός.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9_%C

F%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82 

http://www.mixanitouxronou.gr/olimeris-to-chtizane-to-vradi-egkremizotan-pos-to-gefiri-tis-

artas-egine-sinonimo-tou-akatorthotou-ipirxe-gia-chronia-to-fisiko-sinoro-tis-eleftheris-

elladas-me-tin-othomaniki-aftokratoria/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2361,8972/ 

Το ταξίδι στο χρόνο σταμάτησε στην Αρχαία Αμβρακία, απ’ όπου καταγόταν η μητέρα του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Ολυμπιάδα, αλλά και ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου, ο γνωστός 

σε μας από την Ιστορία της Δ΄ Τάξης (βλ. βιβλίο μαθητή Δ΄ τάξης, κεφάλαιο 35 «Ο Πύρρος, ο 

βασιλιάς της Ηπείρου»). Ο Πύρρος έχοντας κοινή καταγωγή με το Μέγα Αλέξανδρο 

αποφάσισε να ακολουθήσει τα χνάρια του με τη διαφορά πως οι δικοί του αγώνες δεν 

στόχευαν στην Ανατολή, όπως του συγγενή του τού Μ. Αλέξανδρου, αλλά προς τη Δύση.  

-Ο Πύρρος είναι πολύ γνωστός για την  Πύρρειο Νίκη του, είπε η Φιλιώ.  

http://www.zagoroxoria.gr/4th-section/axiotheata/kolumpithres-sto-papigko.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD
http://www.paramythia-online.gr/acheron/mithos.htm
http://www.dodoni.gr/axerontas
https://www.youtube.com/watch?v=yz7zo8MPBHM
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82
http://www.mixanitouxronou.gr/olimeris-to-chtizane-to-vradi-egkremizotan-pos-to-gefiri-tis-artas-egine-sinonimo-tou-akatorthotou-ipirxe-gia-chronia-to-fisiko-sinoro-tis-eleftheris-elladas-me-tin-othomaniki-aftokratoria/
http://www.mixanitouxronou.gr/olimeris-to-chtizane-to-vradi-egkremizotan-pos-to-gefiri-tis-artas-egine-sinonimo-tou-akatorthotou-ipirxe-gia-chronia-to-fisiko-sinoro-tis-eleftheris-elladas-me-tin-othomaniki-aftokratoria/
http://www.mixanitouxronou.gr/olimeris-to-chtizane-to-vradi-egkremizotan-pos-to-gefiri-tis-artas-egine-sinonimo-tou-akatorthotou-ipirxe-gia-chronia-to-fisiko-sinoro-tis-eleftheris-elladas-me-tin-othomaniki-aftokratoria/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2361,8972/
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-Πύρρειος νίκη; Ρώτησε ο Ρομπέν… τι είναι αυτό;  

Και τότε τα παιδιά του εξήγησαν ποια είναι η σημασία της… Εσείς, μήπως θυμάστε ποια 

είναι; 

https://www.youtube.com/watch?v=HSxlpaR6bmE 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%C

E%91%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1 

Πύρρος ο βασιλιάς της Ηπείρου (Αρχαία Αμβρακία)- καταγωγη Ολυμπιαδας μητ. Με. Αλ. 

κοινή με τον Πύρρο 

http://www.artainfo.gr/nomosartas/artaprosopa/pyrros/index.html 

πύρρειος νίκη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%B9%C

E%BF%CF%82_%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7 

Μεταστάδιο: 

Τα παιδιά, μετά από μερικές μέρες περιπλάνησης στα μονοπάτια της Ηπείρου, 

επέστρεψαν στο σχολείο τους γεμάτα ενθουσιασμό και αγάπη για τον τόπο τους. Εκτός, όμως, 

από ενθουσιασμένα, ήταν και αρκετά προβληματισμένα σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να 

διαφυλάξουν τα ήθη, τα έθιμα και την ιστορία του τόπου τους… Ένα άλλο πρόβλημα δεν ήταν 

μόνον πώς θα τα διαφυλάξουν, αλλά και πώς θα τα αναδείξουν και θα τα προβάλουν σε άλλους 

ανθρώπους ώστε εκείνοι να γνωρίσουν από κοντά τον τόπο τους, τον πολιτισμό και την 

παράδοσή τους. Επίσης, κατά την περιπλάνησή τους γνώρισαν αρκετούς ανθρώπους που 

ασχολούνται με επαγγέλματα και  προϊόντα που σχετίζονται με τον τόπο τους και έχουν άμεση 

σχέση με την οικονομία της Ηπείρου, τα οποία πρέπει να διατηρηθούν, να περάσουν στις νέες 

γενιές και να μη χαθούν  [βλ. Μελέτη περιβάλλοντος(Δ΄ Δημοτικού, Ενότητα 4. Επαγγέλματα 

και προϊόντα στον τόπο μας (Οικονομία και Επαγγέλματα) ]. Τέλος, ένα άλλο πρόβλημα το 

οποίο θα έπρεπε να λύσουν οι μαθητές, ως μικροί Ρομπέν, είναι η προσπάθεια να 

προστατέψουν το περιβάλλον της Ηπείρου, την σπάνια χλωρίδα, την πανίδα, τα είδη υπό 

εξαφάνιση που κατοικούν μέσα στα δάση (π.χ. αρκούδες, λύκοι, ελάφια, κ.ά), τα ίδια τα δάση, 

τη φύση και  τα γάργαρα νερά, από την απροσεξία ορισμένων τουριστών, οι οποίοι πετούν 

σκουπίδια, αλόγιστα ή κι από την απροσεξία των ίδιων των κατοίκων, οι οποίοι μολύνουν τη 

γη ή τα νερά της Ηπείρου, όπως για παράδειγμα οι κάτοικοι των Ιωαννίνων οι οποίοι ρίχνουν 

λύματα στη λίμνη Παμβώτιδα.  

Ο Ρομπέν, βλέπει τους μικρούς μαθητές προβληματισμένους και προσπαθεί να τους βοηθήσει… 

Τους χωρίζει σε τέσσερις ομάδες και τους προτείνει η κάθε μια να ασχοληθεί με ένα κομμάτι 

προβλημάτων, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί. 

 Ομάδα Α: Έτσι, η μία ομάδα ασχολείται με τη διατήρηση των εθίμων και της 

ιστορίας, το πέρασμα από γενιά σε γενιά, ώστε να μην ξεχαστούν με το χρόνο… Σε 

αυτή την ομάδα, η πρόταση του Ρομπέν είναι να γράφουν στην εφημερίδα του 

σχολείου άρθρα σχετικά με τον πολιτισμό ή τα ήθη και τα έθιμα που λαμβάνουν χώρα 

κατά καιρούς στον τόπο τους. 

 Ομάδα Β: Η δεύτερη ομάδα ασχολείται την ανάδειξη και τη διαφήμιση των μνημείων, 

των ηθών, των εθίμων ή των τόπων με ιστορική, πολιτισμική ή περιβαλλοντική 

https://www.youtube.com/watch?v=HSxlpaR6bmE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1
http://www.artainfo.gr/nomosartas/artaprosopa/pyrros/index.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
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σημασία. Η πρόταση του Ρομπέν σε αυτό το σημείο είναι η δημιουργία ενός blog ή 

μιας ιστοσελίδας στην οποία να παρουσιάζονται τα σημαντικότερα στοιχεία της 

Ηπείρου, μέσα από εικόνες, κείμενο και ήχους. 

 Ομάδα Γ: Η Τρίτη ομάδα ασχολείται με τη διατήρηση επαγγελμάτων  και παραγωγής 

προϊόντων που σχετίζονται με τον τόπο τους, έχουν άμεση σχέση με την οικονομία 

της Ηπείρου και τα οποία πρέπει να διατηρηθούν, να περάσουν στις νέες γενιές και να 

μη χαθούν.  Η πρόταση του Ρομπέν γι’ αυτήν την ομάδα είναι να πάρουν συνεντεύξεις 

από τοπικούς παραγωγούς, γεωργούς, κτηνοτρόφους και να αναδείξουν τη σημασία 

της δουλειάς τους για την περιοχή. 

 Ομάδα Δ: Η τελευταία ομάδα ασχολείται με την προστασία του πλούσιου φυσικού 

περιβάλλοντος της Ηπείρου. Η πρόταση του Ρομπέν για την τελευταία ομάδα είναι να 

φτιάξουν οι μαθητές μπλουζάκια με μηνύματα, όπως, «Αγαπάω την Ήπειρο, 

προστατεύω τα δάση της» ή «Αγαπώ τα Ιωάννινα, δε μολύνω τη λίμνη μου», κ.ά., με 

τα οποία θα ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο, διαβάζοντάς τα. 

Χωριστείτε κι εσείς σε τέσσερις ομάδες και αναλάβετε να γράψετε σε ένα χαρτόνι τις 

δικές σας προτάσεις, ώστε να βοηθήσετε το Ρομπέν και τα παιδιά στο έργο τους. Οι προτάσεις 

της κάθε ομάδας θα πρέπει να σχετίζονται μόνο με ένα από τα παραπάνω τέσσερα θέματα! 

Βοηθήστε τους φίλους μας στην Ήπειρο! Γίνετε κι εσείς μικροί Ρομπέν της Ηπείρου! (βλ. 

Παράρτημα ΙΙ, σελ. 237-238) 

 

(Γ) Τελικό Ρομπέν της Ηπείρου  

Προστάδιο: 

Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε… και ο αγαπημένος μας ήρωας, ο Ρομπέν της 

Ηπείρου έπρεπε να γυρίσει πίσω… στον κόσμο της φαντασίας… Αφού, λοιπόν, χαιρέτησε τα 

παιδιά, τους είπε, για μια ακόμη φορά, να μην ξεχνούν να αγαπούν τον τόπο τους και να τον 

προστατεύουν! Έτσι, έφυγε… με αυτή τη φράση χαραγμένη στο νου και στην καρδιά των 

μικρών μαθητών της Ηπείρου… 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ, φύλλο εργασίας 1, σελ.241) 

Κύριο Στάδιο & Μεταστάδιο: 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ, φύλλο εργασίας 2, σελ 242-243) 
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Ενότητα 5: Η Θεοδώρα η μικρή εξερευνήτρια 

Παραμύθι 

 

Προστάδιο: 

Μια φορά κι έναν καιρό στη χώρα των παραμυθιών ζούσε μια μικρή εξερευνήτρια, η 

Θεοδώρα. Αγαπημένη ασχολία της μικρής μας ηρωίδας δεν ήταν άλλη από τα ταξίδια… Της 

άρεσε να ταξιδεύει από τόπο σε τόπο, να μαθαίνει, να εξερευνεί, να ανακαλύπτει… 

Αγαπημένα αντικείμενα της Θεοδώρας, είναι το σακίδιο πλάτης και ο χάρτης της, ο οποίος τη 

συντροφεύει σε κάθε της ταξίδι. 

(Ζωγραφίστε τη Θεοδώρα όπως την φαντάζεστε. Χαρακτηρίστε με επίθετα και ουσιαστικά τα 

χαρακτηριστικά του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς της. )  

Κύριο Στάδιο: 

Σε κάποια περιπλάνησή της, η Θεοδώρα συνειδητοποίησε πως ο πολύτιμος χάρτης 

έλειπε από το σακίδιό της… Έτσι, μην μπορώντας να τον βρει, άρχισε να ψάχνει το δρόμο 

του γυρισμού, δίχως, όμως, τελικά να τα  καταφέρει. Φοβήθηκε πως μπορεί να χαθεί και πως 

ίσως να μην βρει ποτέ το δρόμο της επιστροφής. Χωρίς να ξέρει, λοιπόν, πού πηγαίνει, 

βρέθηκε στη μυστική πύλη… Μόλις την είδαν οι φύλακες της πύλης θεώρησαν πως θα ήταν 

πάρα πολύ κατάλληλη να εξερευνήσει κάποια γωνιά του κόσμου των ανθρώπων… Έτσι, 

αποφάσισαν να τη στείλουν να εξερευνήσει τη Θεσσαλία, με αντάλλαγμα να της δείξουν το 

δρόμο της επιστροφής, αλλά και να της δώσουν ένα χάρτη ίδιο με αυτόν που είχε χάσει… 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ, φυλλάδιο με παθητική φωνή-οριστική Αορίστου, Συνοπτική Υποτακτική, 

Συνοπτική προστακτική, σελ.245-247) 

Συνέχεια παραμυθιού...  

Η Θεοδώρα χάρηκε πάρα πολύ γι’ αυτήν την πρόκληση και δέχτηκε αμέσως! Πάτησε το 

μαγικό κουμπί, όπως της είπαν, και βρέθηκε στη Θεσσαλία. 

Ν. Λάρισας 

Όλυμπος 

Εκεί, στα όρια της Μακεδονίας  με τη Θεσσαλία,  ανάμεσα στην Κατερίνη, που ήδη έχουμε 

δει και την Λάρισα, υψώνεται  το βουνό των Θεών… ο Όλυμπος… 

(παρατηρούμε στο χάρτη, στο google earth ή στον άτλαντα και μετά προβάλουμε ιστοσελίδες) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%C

F%82 

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/06/blog-post_7113.html 

(παιδικό θεών Ολύμπου- προαιρετική προβολή για να ξαναθυμηθούν τα παιδιά αυτά που 

έμαθαν στην ιστορία-μυθολογία της Γ’  τάξης) 

https://www.youtube.com/watch?v=NILIv9pCDkU 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/06/blog-post_7113.html
https://www.youtube.com/watch?v=NILIv9pCDkU
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Πηνειός/σημαντικός βιότοπος 

Στη συνέχεια, γνώρισε τον ποταμό Πηνειό, έναν πολύ σημαντικό βιότοπο, που κατά τη 

μυθολογία θεωρούνταν κατοικία των νυμφών… 

 http://www.visitgreece.gr/el/nature/rivers/pineios_river 

Ν. Μαγνησίας 

Δημίνι-Σέσκλο 

Ακολουθώντας την πορεία του χάρτη που της έδωσαν οι φύλακες της πύλης, έφτασε 

στο νομό Μαγνησίας, όπου επισκέφθηκε δύο πολύ σημαντικούς προϊστορικούς οικισμούς το 

Δημίνι και το Σέσκλο. 

(προβολή κάποιων κομματιών βίντεο) 

https://www.youtube.com/watch?v=cdUzHoVv1R4 

Βόλος-Πήλιο 

 Συνεχίζοντας την πορεία της η μικρή Θεοδώρα πήγε στο πανέμορφο λιμάνι του Βόλου 

κι έπειτα επισκέφθηκε το Πήλιο, το θρυλικό βουνό των Κενταύρων… 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82&espv=2

&biw=1242&bih=580&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiQ7Izsk

4fPAhVDKMAKHcG6D6oQ_AUIBigB 

http://www.dinfo.gr/%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF-

%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C-%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD-

%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1/ 

http://www.diaforetiko.gr/pilio-to-mithiko-vouno-ton-kentavron-odiporiko-sta-grafika-choria-

tou/ 

Γνώρισε την αξιοσημείωτη ιστορία των Κενταύρων, αλλά και του σπουδαιότερου 

Κένταυρου, του Χείρωνα. Έμαθε, επίσης, για την Αργοναυτική εκστρατεία του χρυσόμαλλου 

δέρατος, η οποία ξεκίνησε από την Ιωλκό με αρχηγό τον Ιάσωνα…  

Κένταυροι Πηλίου / Αργοναυτική εκστρατεία Ιωλκού 

http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/m_Magnisia_history.asp 

Ιάσων/Αργοναυτική εκστρατεία (κινούμενα σχέδια) 

https://www.youtube.com/watch?v=PEInDyZO-ik 

Ν. Τρικάλων 

Καλαμπάκα-Μετέωρα/μοναστηριακή πολιτεία 

 Συνεχίζοντας το ταξίδι της, είδε να υψώνεται μπροστά της ένα τοπίο πάρα πολύ 

σπάνιας φυσικής ομορφιάς, με θεόρατους σκοτεινόχρωμους βράχους, πάνω στους οποίους 

ξεπροβάλλουν επτά μοναστήρια, τα οποία, μάλιστα, βρίσκονται στις κορυφές τους…   

http://www.visitgreece.gr/el/nature/rivers/pineios_river
https://www.youtube.com/watch?v=cdUzHoVv1R4
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82&espv=2&biw=1242&bih=580&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiQ7Izsk4fPAhVDKMAKHcG6D6oQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82&espv=2&biw=1242&bih=580&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiQ7Izsk4fPAhVDKMAKHcG6D6oQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82&espv=2&biw=1242&bih=580&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiQ7Izsk4fPAhVDKMAKHcG6D6oQ_AUIBigB
http://www.dinfo.gr/%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1/
http://www.dinfo.gr/%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1/
http://www.dinfo.gr/%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1/
http://www.dinfo.gr/%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1/
http://www.diaforetiko.gr/pilio-to-mithiko-vouno-ton-kentavron-odiporiko-sta-grafika-choria-tou/
http://www.diaforetiko.gr/pilio-to-mithiko-vouno-ton-kentavron-odiporiko-sta-grafika-choria-tou/
http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/m_Magnisia_history.asp
https://www.youtube.com/watch?v=PEInDyZO-ik
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https://www.youtube.com/watch?v=KUsSewvqzQQ 

https://www.youtube.com/watch?v=cyR8u4yiRwY 

Ο Μύλος των Ξωτικών 

Η μικρή μας εξερευνήτρια προχώρησε στην  πόλη των Τρικάλων, όπου μεγάλη 

εντύπωση της έκανε και το λαμπερό Χριστουγεννιάτικο χωριό που στήνεται κάθε χρόνο στο 

πιο κεντρικό σημείο της πόλης! Η γιορτή που λαμβάνει χώρα τις χριστουγεννιάτικες μέρες 

στην πανέμορφη πόλη των Τρικάλων είναι πολύ γνωστή σε όλη την Ελλάδα! Μικροί και 

μεγάλοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας καταφθάνουν στα Τρίκαλα για να ζήσουν τη μοναδική 

εμπειρία του «Μύλου των Ξωτικών!  

http://www.milosxotikon.gr/home/ 

Ν. Καρδίτσας 

Καρδίτσα-ποδηλατόδρομοι 

 Αργότερα, η μικρή μας φίλη προχώρησε στην όμορφη πόλη της Καρδίτσας, στην 

οποία, οι ρυθμοί της ζωής είναι διαφορετικοί από τους ρυθμούς της υπόλοιπης Ελλάδας! Εκεί, 

οι κάτοικοι δεν κυκλοφορούν κατά κύριο λόγο με αυτοκίνητα, αλλά με ποδήλατα, καθώς, 

ακόμη και μέσα στο κέντρο της πόλης υπάρχουν οργανωμένοι ποδηλατόδρομοι.  

«-Είναι πραγματικά θαυμάσιο αυτό που συμβαίνει σε αυτήν την πόλη!», είπε η μικρή 

Θεοδώρα, καθώς σκεφτόταν πόσο σημαντικό είναι για τους ίδιους τους πολίτες να εντάσσουν 

στην καθημερινότητά τους την άθληση, αλλά και πόσο σημαντικό είναι για το περιβάλλον να 

χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας το ποδήλατο αντί του αυτοκινήτου! 

http://www.eirinika.gr/article/9844/karditsa-amsterntam-tis-elladas-podilatiko-thayma-tis-

ellinikis-polis-pros-mimisi 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ, Εκστρατεία υπέρ της χρήσης του ποδηλάτου, σελ.248) 

Τεχνητή λίμνη Πλαστήρα 

 Λίγο έξω από την κυρίως πόλη της Καρδίτσας βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Πλαστήρα, 

η οποία αποτελεί μια αξιοσημείωτη πηγή νερού, αλλά συνάμα προστατεύει και τη γύρω 

περιοχή από πιθανές πλημμύρες. Αυτή η τεχνητή λίμνη αποτέλεσε και τον τελευταίο σταθμό 

της μικρής μας εξερευνήτριας πριν πάρει το δρόμο του γυρισμού… 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%A0

%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1 

Μεταστάδιο: 

 Η Θεοδώρα, γεμάτη εμπειρίες, εικόνες και συναισθήματα από την υπέροχη και 

περιπετειώδη εξερεύνησή της, πήρε το δρόμο της επιστροφής για τον κόσμο της φαντασίας… 

Καθώς κατευθυνόταν προς τα πίσω, σκεφτόταν όλα όσα είχε ζήσει κατά την περιπλάνησή της 

στη Θεσσαλία! Ήταν όλα τόσο μοναδικά κι ανεπανάληπτα που δεν θα μπορούσε ποτέ να τα 

σβήσει από το μυαλό της!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KUsSewvqzQQ
https://www.youtube.com/watch?v=cyR8u4yiRwY
http://www.milosxotikon.gr/home/
http://www.eirinika.gr/article/9844/karditsa-amsterntam-tis-elladas-podilatiko-thayma-tis-ellinikis-polis-pros-mimisi
http://www.eirinika.gr/article/9844/karditsa-amsterntam-tis-elladas-podilatiko-thayma-tis-ellinikis-polis-pros-mimisi
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1
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Ενότητα 6: Ο Ηρακλής ο Στερεοελλαδίτης  

Παραμύθι 

 

Προστάδιο: 

Μια φορά κι έναν καιρό ο Ηρακλής, ο μεγαλύτερος των ελληνικών μυθικών ηρώων 

που έχουμε γνωρίσει πολύ καλά μέσα από τους δώδεκα άθλους του, στη Γ΄ Δημοτικού, 

θέλησε να φύγει για λίγο από τον κόσμο των μύθων και να φτάσει στον πραγματικό κόσμο, 

των ανθρώπων, και συγκεκριμένα στη Στερεά Ελλάδα. Ο λόγος που ήθελε να κάνει αυτό το 

μακρύ ταξίδι ήταν η ανάγκη του να γνωρίσει την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Θήβα, τον τόπο 

όπου εκείνος γεννήθηκε, καθώς και τη γενικότερη Στερεά, εφόσον δεν κατάφερε να τη 

γνωρίσει πολύ καλά λόγω των άθλων που είχε να φέρει εις πέρας, οι οποίοι αναφέρονταν 

κατά κύριο λόγο στην Πελοπόννησο,  που θα γνωρίσουμε στη συνέχεια… 

Έτσι, λοιπόν, μαθαίνοντας για τη μυστική πύλη ζήτησε από τους φύλακες να τον 

αφήσουν να περάσει στον κόσμο των ανθρώπων υποστηρίζοντας την άποψή του με 

επιχειρήματα.  

Οι φύλακες σεβάστηκαν την επιθυμία του Ηρακλή και αποφάσισαν να τον αφήσουν 

να ταξιδέψει στη Στερεά Ελλάδα. 

Σκεφτείτε ποια μπορεί να ήταν τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε ο Ηρακλής για να πείσει 

τους φύλακες. Μιλήστε με τους συμμαθητές σας μέσα στην ομάδα και αναφέρετε μερικά από 

αυτά.  

(βλ. γεωγραφικό διαμέρισμα Στερεάς και από ποιους νομούς αποτελείται) 

Κύριο Στάδιο: 

[Να δω Ιστορία Δ Δημοτικού κεφ. 15-19 «Περσικοί Πόλεμοι» & 20-24 «Ο Χρυσός αιώνας (5
ος

 

αι. π.Χ.)] 

 Οι φύλακες της πύλης, καθώς αποχαιρετούσαν τον Ηρακλή του έδωσαν σαν πολύτιμο 

οδηγό του το βιβλίο της Γλώσσας και της Ιστορίας της Δ΄ Δημοτικού, τα οποία θα του φανούν 

πολύ χρήσιμα στη συνέχεια του ταξιδιού του. 

Ο πρώτος νομός στον οποίο εμφανίστηκε πατώντας το μαγικό κουμπί, ο Ηρακλής, 

ήταν ο  

Νομός Ευρυτανίας 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%

CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82 

απ’ όπου πέρασε για να κατευθυνθεί στο  

Νομό Φθιώτιδας  

 και συγκεκριμένα στις Θερμοπύλες. Διαβάζοντας την Ιστορία, ο Ηρακλής, έμαθε πως 

εκεί, το 480 π.Χ., ο σπουδαίος βασιλιάς της Σπάρτης, Λεωνίδας, μαζί με τους άντρες του 

έδωσαν μια ένδοξη μάχη εναντίον του πολυάριθμου περσικού στρατού. Ο Ηρακλής θαύμασε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
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την ανδρεία των στρατιωτών αυτών και θέλησε να μάθει περισσότερα! Ξεφύλλισε, λοιπόν με 

μεγάλη αφοσίωση  το  17
ο
 κεφάλαιο του βιβλίου της Ιστορίας, το οποίο αναφέρεται στη μάχη 

των Θερμοπυλών. 

(βλ. βιβλίο Ιστορίας Δ΄ Δημοτικού, ενότητα: «Στα Αρχαία Χρόνια», κεφ. 17) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF

%8D%CE%BB%CE%B5%CF%82 

https://www.youtube.com/watch?v=EuevTuPvN54 

Έπειτα, βρέθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, όπου συνέβη η σπουδαία έξοδος του 

Μεσολογγίου, την οποία θα γνωρίσουμε αναλυτικότερα στην Ιστορία που θα διδαχθούμε τα 

επόμενα χρόνια. 

Νομός Αιτωλοακαρνανίας 

Μεσολόγγι 

http://slideplayer.gr/slide/3087065/ 

 Το ταξίδι του ήρωά μας συνεχιζόταν αδιάκοπα… Μετά από αρκετές μέρες 

περιπλάνησης, κατάφερε να φτάσει στο νομό Φωκίδας και να βρεθεί στον ιερό χώρο των 

Δελφών!  

-Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στο κέντρο του κόσμου! Στον ομφαλό της γης! 

Εδώ όπου έδινε κάποτε η σοφή Πυθία τους χρησμούς της!, είπε ο Ηρακλής, καθώς άγγιζε τη 

γη του ιερού χώρου των Δελφών. 

Στους Δελφούς γνώρισε την Κασταλία Κρήνη, όπου πλενόταν η ιέρεια Πυθία, αλλά 

και το θέατρο και το στάδιο, όπου λάμβαναν χώρα τα Πύθια, η ιερή γιορτή προς τιμήν του 

θεού Απόλλωνα. Στα Πύθια πραγματοποιούνταν  θεατρικές, μουσικές και εορταστικές 

τελετές, καθώς και αθλητικά αγωνίσματα στίβου, κυρίως αγώνες τρεξίματος και ταχύτητας.   

Γνωρίστε κι εσείς τα αγωνίσματα ταχύτητας του στίβου. Επιλέξτε αυτό που σας αρέσει! 

Φανταστείτε πως βρίσκεστε στο στάδιο των Δελφών και αγωνιστείτε! Μην ξεχνάτε όμως: 

συναγωνιζόμαστε μέσα σε ένα κλίμα «ευγενούς άμιλλας», όπως έκαναν και οι αθλητές στην 

Αρχαία Ελλάδα!  

Νομός Φωκίδας 

Δελφοί 

http://www.newsbeast.gr/travel/arachova-guide/arthro/621628/deka-logoi-na-episkefteite-

tous-delfous 

 Ο Ηρακλής μπορεί να ήταν πολύ συγκινημένος που γνώρισε από κοντά τον ιερό χώρο 

των Δελφών, μόνο που η μεγάλη του λαχτάρα ήταν να πάει στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Τη 

Θήβα! Εκεί όπου η Σφίγγα, το ανθρωπόμορφο τέρας με κεφάλι γυναίκας και σώμα φτερωτού 

λιονταριού, έθετε ένα γρίφο σε κάθε διαβάτη, ώστε να μπορέσει να περάσει. Το γρίφο αυτό 

δεν μπόρεσε να λύσει κανένας άλλος εκτός από τον Οιδίποδα!  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=EuevTuPvN54
http://slideplayer.gr/slide/3087065/
http://www.newsbeast.gr/travel/arachova-guide/arthro/621628/deka-logoi-na-episkefteite-tous-delfous
http://www.newsbeast.gr/travel/arachova-guide/arthro/621628/deka-logoi-na-episkefteite-tous-delfous
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Εσείς, σαν διαβάτες των παραμυθιών, για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τη συνέχεια της 

ιστορίας και να γνωρίσετε την ιδιαίτερη πατρίδα του Ηρακλή πρέπει να λύσετε μία σειρά γρίφων 

που θα σας τεθούν μέσα στην ομάδα.  

 (βλ. Παράρτημα ΙΙ, φύλλο εργασίας «Ο Γρίφος της Σφίγγας», σελ.250-251) 

Συνέχεια παραμυθιού... 

Νομός Βοιωτίας 

Θήβα/Σφίγγα Μυθολογία 

https://www.youtube.com/watch?v=G1WylZojFAw 

http://archaia-ellada.blogspot.gr/2014/05/blog-post_11.html 

 Στο νομό Βοιωτίας, όμως, πραγματοποιήθηκαν και πολύ σπουδαίες πολεμικές μάχες 

στα Αρχαία Χρόνια, όπως η μάχη των Πλαταιών και της Μυκάλης, για τις οποίες ο ήρωάς μας 

ανέτρεξε πάλι στην ιστορία στο 19
ο
 κεφάλαιο. 

(βλ. βιβλίο Ιστορίας Δ΄ Δημοτικού, ενότητα: «Στα Αρχαία Χρόνια», κεφ. 19) 

Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης  

http://didaskaleio.weebly.com/19eta-mu940chieta-tauomeganu-

pilambdaalphataualphaiota974nu-kappaalphaiota-eta-nualphaupsilonmualphachi943alpha-

tauetasigmaf-muupsilonkappa940lambdaetasigmaf.html 

Το ταξίδι του ημίθεου ήρωά μας συνεχίστηκε στο νομό Αττικής, σε ένα νομό, ο οποίος 

θεωρείτε ένα από τα πιο σημαντικά σημεία αναφοράς του πολιτισμού μας! 

Μέσα από το 18
ο
  κεφάλαιο του βιβλίου της Ιστορίας ο Ηρακλής έμαθε για τη ναυμαχία της 

Σαλαμίνας, όπου οι Έλληνες πέτυχαν μεγάλη νίκη εναντίον των Περσών. Ο Ηρακλής 

επισκέφθηκε τη Σαλαμίνα, το μικρό νησί του Σαρωνικού κόλπου  και στη συνέχεια κινήθηκε 

προς την πρωτεύουσα της χώρας μας, την Αθήνα, της οποίας προστάτιδα ήταν κατά τη 

μυθολογία η θεά Αθηνά. 

Νομός Αττικής 

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας 

(βλ. βιβλίο Ιστορίας Δ΄ Δημοτικού, ενότητα: «Στα Αρχαία Χρόνια», κεφ. 18) 

https://www.youtube.com/watch?v=J3fBw-WhNvM 

Αγαπημένο δέντρο της θεάς Αθηνάς, προστάτιδας θεάς της Αθήνας, ήταν η ελιά, την 

οποία προσέφερε ως δώρο στους κατοίκους της πόλης. Χρησιμοποιώντας το βιβλίο της 

Γλώσσας, της Δ΄ τάξης, ο Ηρακλής, γνώρισε πολλούς μύθους για την ελιά, οι οποίοι 

περιλαμβάνονται στην 7
η
 ενότητα. Του άρεσε τόσο πολύ, όμως, η ενασχόληση με τους μύθους, 

ώστε άρχισε να αναζητεί ολοένα και περισσότερους, όπως αυτοί που μπορείτε να 

παρακολουθήσετε κι εσείς παρακάτω… 

http://www.hellinon.net/AthensGod.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=G1WylZojFAw
http://archaia-ellada.blogspot.gr/2014/05/blog-post_11.html
http://didaskaleio.weebly.com/19eta-mu940chieta-tauomeganu-pilambdaalphataualphaiota974nu-kappaalphaiota-eta-nualphaupsilonmualphachi943alpha-tauetasigmaf-muupsilonkappa940lambdaetasigmaf.html
http://didaskaleio.weebly.com/19eta-mu940chieta-tauomeganu-pilambdaalphataualphaiota974nu-kappaalphaiota-eta-nualphaupsilonmualphachi943alpha-tauetasigmaf-muupsilonkappa940lambdaetasigmaf.html
http://didaskaleio.weebly.com/19eta-mu940chieta-tauomeganu-pilambdaalphataualphaiota974nu-kappaalphaiota-eta-nualphaupsilonmualphachi943alpha-tauetasigmaf-muupsilonkappa940lambdaetasigmaf.html
https://www.youtube.com/watch?v=J3fBw-WhNvM
http://www.hellinon.net/AthensGod.htm
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http://katkanelli.blogspot.gr/2012/11/blog-post_21.html 

http://www.violagro.gr/pages-gr/myths.htm 

Μια προστάτιδα θεά, όπως η Αθηνά, δεν θα μπορούσε να μην έχει ένα χώρο λατρείας! 

Έτσι, λοιπόν, προς τιμήν της, ο Περικλής, τον 5
ο
 αιώνα, τον Χρυσό Αιώνα της Tέχνης, 

ανέθεσε στον Ικτίνο και τον Καλλικράτη την κατασκευή του λαμπρού ναού που κοσμεί μέχρι 

και σήμερα την Ακρόπολη. Καθώς ο Ηρακλής ξεφύλλιζε το βιβλίο της ιστορίας, στο 23
ο
 

κεφάλαιο, έμαθε πως μέσα στον Παρθενώνα βρισκόταν παλαιότερα το Χρυσελεφάντινο 

Άγαλμα της Αθηνάς, έργο του Φειδία. Επίσης, τη γύρω περιοχή κοσμούσαν και κοσμούν 

μέχρι τις μέρες μας σπουδαία μνημεία και αγάλματα, πολλά εκ των οποίων λεηλατήθηκαν. 

Για όλα αυτά, βέβαια, μπορείτε να μάθετε περισσότερα στοιχεία στην ενότητα Ο«Χρυσός 

Αιώνας»(5
ος

 Αιώνας π.Χ.), της Ιστορίας σας. 

 Παρθενώνας-Ο χρυσός αιώνας του Περικλή 

https://documentarygr.blogspot.gr/2010/07/blog-post_17.html 

http://www.slideboom.com/presentations/484578/%CE%9F-

%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82-

%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82 

Ακρόπολη-μουσείο Ακρόπολης  

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

Φεύγοντας από την πρωτεύουσα, ο Ηρακλής πέρασε απέναντι, στην Εύβοια ,στο 

δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, από τον πορθμό του Ευρίπου. Εκεί, παρατήρησε κάτι 

ασυνήθιστο! Ενώ τα νερά κινούνταν προς μία κατεύθυνση, μετά από 6 ώρες άλλαζαν πορεία 

και κινούνταν αντίστροφα! Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται «Φαινόμενο του Ευρίπου» και 

παρατηρείται μόνον στον Πορθμό του Ευρίπου στην Εύβοια! 

Μελετήστε το συγκεκριμένο φαινόμενο, σε ομάδες και εξηγήστε πώς συμβαίνει αυτό, με λίγα 

λόγια, στους υπόλοιπους συμμαθητές σας. 

Νομός Εύβοιας 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1 

Το φαινόμενο του Ευρίπου 

https://www.youtube.com/watch?v=FMIXTG5v2HY 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%81%CF%81%C

E%BF%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CF%85%CF%81%CE

%AF%CF%80%CE%BF%CF%85 

http://antonios-antoniou.gr/evripos#.V-wCcfCLTIU 

 

 

http://katkanelli.blogspot.gr/2012/11/blog-post_21.html
http://www.violagro.gr/pages-gr/myths.htm
https://documentarygr.blogspot.gr/2010/07/blog-post_17.html
http://www.slideboom.com/presentations/484578/%CE%9F-%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://www.slideboom.com/presentations/484578/%CE%9F-%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://www.slideboom.com/presentations/484578/%CE%9F-%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://www.slideboom.com/presentations/484578/%CE%9F-%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=mzYBxeo_XNw
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1
https://www.youtube.com/watch?v=FMIXTG5v2HY
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85
http://antonios-antoniou.gr/evripos#.V-wCcfCLTIU
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Μεταστάδιο: 

Το μεγαλείο και η ιστορία της Στερεάς Ελλάδας μάγεψαν τον Ηρακλή, ο οποίος 

ένιωσε υπερήφανος για την καταγωγή του! Παίρνοντας το δρόμο του γυρισμού, πήρε μαζί 

του, ως ενθύμιο, το ιερό δέντρο της θεάς Αθηνάς, την ελιά!  

Ο Ηρακλής φύτεψε την ελιά στον περίβολο του σπιτιού του και κάθε φορά που το 

δέντρο αυτό πρόσφερε το οξυγόνο και τους καρπούς του στον κόσμο των παραμυθιών, ο 

Ηρακλής αναλογιζόταν  τη Στερεά Ελλάδα, τη σημασία που είχε αυτό το δέντρο για τον τόπο 

του από αρχαιοτάτων χρόνων, αλλά και τη σημασία της ελιάς για την ίδια  τη ζωή. 

Φυτέψτε κι εσείς μια ελιά στην αυλή του σχολείου σας. Αναλογιστείτε τα οφέλη που 

μπορεί να προσφέρει αυτό το δέντρο για τη ζωή σας και συζητήστε σχετικά με την πανάρχαια 

ιστορία του και τη σημασία του για τον πολιτισμό του ελληνικού έθνους. (βλ. Παράρτημα ΙΙ, 

ομαδική δραστηριότητα, σελ.252) 
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Ενότητα 7: Ο Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος 

Παραμύθι 

 

(Α)Ο Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος 

Προστάδιο: 

Μια φορά κι έναν καιρό, στη μακρινή Γαλατία ζούσαν δύο πολύ καλοί φίλοι, ο 

Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος... Ήταν δυο αχώριστοι φίλοι, ο καθένας με τις δικές 

του αρετές και τα δικά του μοναδικά ελαττώματα.... Ο Αστεριξόπουλος ήταν ξανθός, 

μικρόσωμος, αλλά πολύ έξυπνος, γι΄ αυτό το λόγο του άρεσε να βρίσκει λύσεις με το μυαλό 

του και όχι με τη βία, καθώς δεν είχε και τον κατάλληλο σωματότυπο για να συγκρουστεί με 

τον αντίπαλό του. Αντίθετα, ο Οβελιξόπουλος, ήταν κοκκινομάλλης, ογκώδης, αλλά όχι 

ιδιαίτερα έξυπνος.  Του άρεσε να δείχνει τη δύναμή του σε κάθε ευκαιρία, καθώς το 

παρουσιαστικό του τού επέτρεπε να υπερασπίζεται με τη δύναμη και όχι με το μυαλό αυτό 

που ήθελε. 

Φανταστείτε τον Αστεριξόπουλο και τον Οβελιξόπουλο. Μετά δείτε τις εικόνες των 

δύο ηρώων και διαβάστε γι’ αυτούς από την παρακάτω ιστοσελίδα: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE

%BE_(%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CF%87%CE%B1%C

F%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82) 

Κύριο Στάδιο: 

Η ζωή των δύο αυτών φίλων από τη Γαλατία έμοιαζε πολύ με τη ζωή των κατοίκων 

της Αρχαίας Ελλάδας, αλλά πολύ περισσότερο με αυτή των κατοίκων της Πελοποννήσου!  

Οι Γαλάτες αγαπούσαν πολύ την πατρίδα τους, παθιάζονταν με την ιδέα της 

εθνικότητας και της καταγωγής τους, όπως ακριβώς και οι Αρχαίοι Έλληνες, ιδιαίτερα, 

εκείνοι που κατοικούσαν στην περιοχή της Αρχαίας Σπάρτης! Έτσι, λοιπόν, για να 

προστατέψουν την υπερήφανη εντοπιότητά τους, οι Γαλάτες, μάθαιναν να αγωνίζονται και να 

πολεμούν από πολύ μικρή ηλικία! Το ίδιο έκαναν και οι Σπαρτιάτες!  

Όπως καταλαβαίνετε, οι πολεμικές συγκρούσεις των Γαλατών, ακόμη και οι εμφύλιες 

συρράξεις τους, ήταν πολύ συχνές, έμοιαζαν, μάλιστα, με τις συγκρούσεις που είχαν στην 

Αρχαία Ελλάδα η πόλις-κράτος της Σπάρτης με την Αθήνα (βλ. βιβλίο Ιστορίας Δ΄ 

Δημοτικού, ενότητα Κλασικά Χρόνια, κεφάλαιο «Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος»). 

Μια μέρα, ο Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος συζητούσαν σχετικά με τα κοινά 

που έχουν με τους Πελοποννήσιους της Αρχαίας Ελλάδας. Σχολίασαν, μάλιστα, και την κοινή 

κατάληξη –πουλος στα ονόματά τους  

για καταλήξεις ονομάτων βλ: 

 http://2gym-kalam.mes.sch.gr/onomata/eponyma.html 

Ένιωσαν, λοιπόν, την ανάγκη να γνωρίσουν από κοντά τον σπουδαίο πολιτισμό της 

Πελοποννήσου, κάνοντας ένα μακρύ ταξίδι στον κόσμο των ανθρώπων... 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BE_(%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BE_(%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BE_(%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82)
http://2gym-kalam.mes.sch.gr/onomata/eponyma.html
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Για να πραγματοποιηθεί το ταξίδι των δύο ηρώων, έπρεπε να περάσουν από την πύλη, 

εξηγώντας στους φύλακες τη σημασία που είχε γι’ αυτούς η περιπλάνηση στην Πελοπόννησο.  

Για το σκοπό αυτό δημιουργήστε, μέσα στην ομάδα, ένα μικρό θεατρικό με διαλογικά 

και αφηγηματικά μέρη (διάλογο και αφήγηση), στο οποίο ο Αστεριξόπουλος και ο 

Οβελιξόπουλος θα συνομιλούν με τους φύλακες και θα τους εξηγούν τους λόγους που θέλουν να 

επισκεφθούν την Πελοπόννησο. Στη συνέχεια, ορίστε ρόλους για κάθε πρωταγωνιστή του έργου 

που φτιάξατε και εξηγείστε γιατί ορίσατε για το συγκεκριμένο ρόλο τον αντίστοιχο συμμαθητή 

σας. Π.χ. Διαλέξαμε τον Γιώργο να κάνει τον Οβελιξόπουλο, γιατί έχει κόκκινα μαλλιά. 

Διαλέξαμε τη Μαρία να κάνει την φύλακα, γιατί έχει αυστηρό ύφος. 

(Πριν οι μαθητές προχωρήσουν στο φύλλο εργασίας, πρέπει να αποσαφηνιστεί τι είναι διαλογικό 

και τι αφηγηματικό μέρος ενός έργου.) 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ, φύλλο εργασίας διαλογικό-αφηγηματικό μέρος, σελ.255-256) 

 

(Β) Ο Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος– Το ταξίδι στην Πελοπόννησο  

Προστάδιο: 

Εφόσον πέτυχε η μικρή παράσταση που δώσατε, σιγά σιγά πρέπει να ετοιμαζόμαστε 

για τη μεγάλη πρεμιέρα της παράστασης του Αστεριξόπουλου και του Οβελιξόπουλου στην 

Πελοπόννησο!  

(Εξηγούμε τον όρο «πρεμιέρα» ενός θεατρικού έργου.)  

Καθώς, λοιπόν, οι ήρωές μας ετοίμαζαν τα πράγματά τους για το μακρύ τους ταξίδι 

έριχναν και ματιές στο χάρτη της Πελοποννήσου, ώστε να οργανωθούν καλύτερα για τη 

διαδρομή που θα ακολουθήσουν... 

(βλ. χάρτη Πελοποννήσου ή Άτλαντα ή Google Earth, νομούς-πρωτεύουσες) 

Αφού αποφάσισαν ποια θα είναι η πορεία τους, δεν έμενε τίποτε άλλο παρά να έρθουν 

στον κόσμο μας! Έφυγαν, από το σπίτι τους στη Γαλατία και κατευθύνονταν προς τη μυστική 

πύλη... Εκεί, ο Αστεριξόπουλος ζήτησε από τους φύλακες το μαγικό κουμπί, το οποίο πάτησε 

και διακτινίστηκαν στο νότιο κορμό της Ελλάδας, στην περιοχή της Πελοποννήσου... 

Κύριο Στάδιο: 

Το σημείο όπου εμφανίστηκαν οι δύο Γαλάτες φίλοι ήταν ο Ισθμός της Κορίνθου! 

Ένα άνοιγμα, δηλαδή, το οποίο χωρίζει δύο στεριές και ενώνει δύο θάλασσες. Η Διώρυγα της 

Κορίνθου ήταν ένα δημιούργημα του Χαρίλαου Τρικούπη, παλιότερου Έλληνα 

πρωθυπουργού, ο οποίος για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του εμπορίου, δημιούργησε τη 

συγκεκριμένη Διώρυγα, έτσι ώστε τα καράβια να μπορούν από το Αιγαίο να μεταβαίνουν 

κατευθείαν στο Ιόνιο και αντίστροφα, δίχως να κάνουν μακρινά, χρονοβόρα και επικίνδυνα 

ταξίδια γύρω από την Πελοπόννησο. 

Νομός Κορίνθου 

[Πολύ χρήσιμο βίντεο το οποίο μπορεί να προβληθεί κατά την ώρα της ευέλικτης ζώνης, 

ωστόσο, η διάρκεια προβολής του είναι εκτενής και ενδεχομένως να κριθεί σκόπιμο να 
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παραλειφθεί από κάποιους εκπαιδευτικούς, για οικονομία χρόνου. Βεβαίως, παρατίθεται 

παρακάτω σε περίπτωση αξιοποίησής του ως εποπτικό υλικό: 

https://www.youtube.com/watch?v=KHI0HFDayOI   ] 

Διώρυγα Κορίνθου 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE

%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE

%B8%CE%BF%CF%85 

http://www.lifo.gr/team/sansimera/40165 

Ο Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος έμειναν έκπληκτοι με το τι μπορεί να 

σκεφτεί και να φτιάξει ένας άνθρωπος για την εξυπηρέτηση των αναγκών του. Συνομιλώντας, 

όμως, με κάποιον κάτοικο της Κορίνθου, συνειδητοποίησαν ότι η έμπνευση για τη δημιουργία 

της Διώρυγας του Χαρίλαου Τρικούπη είχε τις ρίζες της αλλού! Συγκεκριμένα στην Αρχαία 

Ελλάδα και στη δίολκο που κατασκεύασε ο τύραννος της Κορίνθου, ο Περίανδρος.  

Περίανδρος-Δίολκος 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BF%CE%BB%CE%BA%CE%BF%

CF%82 

https://www.youtube.com/watch?v=D0Qy8Zcx1XA 

Οι πρωταγωνιστές της ιστορίας μας, μπορεί να  έμαθαν για τα κατασκευαστικά έργα 

που σχετίζονται με την Πελοπόννησο, αυτό, όμως, που τους ενδιέφερε πιο πολύ ήταν οι μάχες 

που δόθηκαν στην περιοχή. Μια από αυτές ήταν κι εκείνη που έδωσε ο Θεόδωρος 

Κολοκοτρώνης στα Δερβενάκια και οδήγησε το Δράμαλη και το στράτευμά του στην 

καταστροφή. 

Μάχη στα Δερβενάκια 

http://www.mixanitouxronou.gr/i-aristotechniki-pagida-tou-theodorou-kolokotroni-sta-

dervenakia-ke-i-tromeri-katastrofi-tou-dramali-h-simasia-tis-megaliteris-nikis-ton-

epanastatimenon-ellinon-to-1821/ 

Μετά από ένα κοπιαστικό ταξίδι , οι ήρωές μας σταμάτησαν να ξαποστάσουν σε έναν 

ημικυκλικό χώρο με μαρμάρινα καθίσματα. Πήραν το χάρτη στα χέρια τους και 

αναρωτήθηκαν πού βρίσκονταν, καθώς σε αυτά τα καθίσματα υπήρχε πλήθος κόσμου. Ένας 

άντρας τους απάντησε πως βρίσκονταν σε θέατρο και ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την 

έναρξη του θερινού φεστιβάλ αρχαίων θεατρικών έργων που λαμβάνουν τόπο κάθε χρόνο στο 

συγκεκριμένο μέρος.  

Ναι, πράγματι βρίσκονταν σε θέατρο, στο πιο καλοδιατηρημένο θέατρο της 

Αρχαιότητας, στο Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, που ανήκει στο νομό Αργολίδας και 

φημίζεται για την εξαιρετική ακουστική του! Φανταστείτε πως οι ήρωές μας κάθονταν στα 

πιο ψηλά καθίσματα και άκουγαν πεντακάθαρα όλα όσα λέγονταν από τον κεντρικό χώρο που 

βρισκόταν πολύ πιο κάτω. 

(βλ. Ιστορία Δ΄Δημοτικού, Ενότητα 5 «Θέματα από την Αρχαία Ιστορία», κεφάλαιο 41
α
, 

«Μια παράσταση αρχαίου θεάτρου») 

https://www.youtube.com/watch?v=KHI0HFDayOI
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85
http://www.lifo.gr/team/sansimera/40165
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BF%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BF%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=D0Qy8Zcx1XA
http://www.mixanitouxronou.gr/i-aristotechniki-pagida-tou-theodorou-kolokotroni-sta-dervenakia-ke-i-tromeri-katastrofi-tou-dramali-h-simasia-tis-megaliteris-nikis-ton-epanastatimenon-ellinon-to-1821/
http://www.mixanitouxronou.gr/i-aristotechniki-pagida-tou-theodorou-kolokotroni-sta-dervenakia-ke-i-tromeri-katastrofi-tou-dramali-h-simasia-tis-megaliteris-nikis-ton-epanastatimenon-ellinon-to-1821/
http://www.mixanitouxronou.gr/i-aristotechniki-pagida-tou-theodorou-kolokotroni-sta-dervenakia-ke-i-tromeri-katastrofi-tou-dramali-h-simasia-tis-megaliteris-nikis-ton-epanastatimenon-ellinon-to-1821/
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Νομός Αργολίδας 

Επίδαυρος-Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 

https://www.youtube.com/watch?v=azti7A5uUVM 

http://www.epidavros.gr/el/sightseens/1646-to-thetatro-tis-epidavrou.html 

Εντύπωση έκανε στου ήρωές μας η διαφορά που παρουσιάζουν τα σημερινά θέατρα από τα 

θέατρα τις Αρχαιότητας... Μπορείτε να ανακαλύψετε κι εσείς τις διαφορές τους; Γνωρίζετε τα 

μέρη από τα οποία αποτελείται το καθένα; 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ,φύλλο εργασίας Γνωρίζω το Αρχαίο και το Σύγχρονο θέατρο, σελ.258-263) 

Συνέχεια παραμυθιού... 

Ο Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος προχώρησαν περισσότερο στο νομό 

Αργολίδας και ξαφνικά βρέθηκαν έξω μια μεγάλη πύλη, την πύλη των Λεόντων, η οποία 

πλαισιωνόταν από μεγάλα τείχη, τα τείχη των Αρχαίων Μυκηνών, όπου παλαιότερα υπήρξε 

βασιλιάς ο Αγαμέμνονας, ο άντρας της ωραίας Ελένης που έκανε την εκστρατεία εναντίον της 

Τροίας. 

Μυκήνες-ο βασιλιάς Αγαμέμνονας, που έκανε την εκστρατεία εναντίον της Τροίας : 

https://www.youtube.com/watch?v=M2xzLgOSqKc 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BC%CF%85%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CE%

B5%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms

&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiB_YjD7I_QAhWJ3iwKHaimBeAQ_AUIBigB 

Ναύπλιο  

Ο τελευταίος σταθμός των δύο φίλων στο νομό Αργολίδας ήταν το Ναύπλιο, το οποίο 

αποτελεί και την πρωτεύουσα του νομού. Η πόλη του Ναυπλίου ήταν από την Αρχαιότητα 

μέχρι τις μέρες μας ένα πολύ σημαντικό ναυτικό κέντρο. Πολύ σημαντικά αξιοθέατα για την 

πόλη είναι το μικρό φρούριο μέσα στο λιμάνι του Ναυπλίου που ονομάζεται «Μπούρτζι», 

αλλά και το ενετικό φρούριο «Παλαμήδι» , του οποίου τα τείχη δεσπόζουν στη θέα της 

πόλης! 

Παλαμήδι 

https://www.youtube.com/watch?v=8I6kHvoVAX8 

Μπούρτζι (προβολή από το 2:10 λεπτό και μετά) 

https://www.youtube.com/watch?v=CA230dqUWWk 

Νομός Αρκαδίας 

Φεύγοντας από το Ναύπλιο, ο Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος κινήθηκαν προς 

την κεντρική Πελοπόννησο, και συγκεκριμένα προς το νομό Αρκαδίας, έναν νομό ο οποίος 

είναι πολύ γνωστός για τα πολύ όμορφα παραδοσιακά χωριουδάκια του, που μπορείτε να 

γνωρίσετε κι εσείς μέσω της προτεινόμενης ιστοσελίδας. 

https://www.youtube.com/watch?v=azti7A5uUVM
http://www.epidavros.gr/el/sightseens/1646-to-thetatro-tis-epidavrou.html
https://www.youtube.com/watch?v=M2xzLgOSqKc
https://www.google.gr/search?q=%CE%BC%CF%85%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiB_YjD7I_QAhWJ3iwKHaimBeAQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%BC%CF%85%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiB_YjD7I_QAhWJ3iwKHaimBeAQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%BC%CF%85%CE%BA%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiB_YjD7I_QAhWJ3iwKHaimBeAQ_AUIBigB
https://www.youtube.com/watch?v=8I6kHvoVAX8
https://www.youtube.com/watch?v=CA230dqUWWk
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http://www.touristorama.com/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82-

%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82 

Νομός Αχαΐας 

Φτάνοντας στο νομό Αχαΐας, οι ήρωές μας είδαν να υψώνεται μπροστά τους ένα πολύ 

σημαντικό κατασκευαστικό επίτευγμα, η γέφυρα «Ρίου-Αντιρρίου» ή αλλιώς «γέφυρα 

Χαρίλαος Τρικούπης». Η συγκεκριμένη γέφυρα ήταν ένα όραμα του Έλληνα Πρωθυπουργού 

Χαρίλαου Τρικούπη, το οποίο πραγματοποιήθηκε το 2004! Ο Αστεριξόπουλος και ο 

Οβελιξόπουλος έμειναν έκθαμβοι, βλέποντας μπροστά τους τη μεγαλύτερη καλωδιωτή 

γέφυρα του κόσμου που συνδέει την Πελοπόννησο με τη Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα! 

Γέφυρα Ρίο-Αντίρριο 

http://www.wondergreece.gr/v1/el/Perioxes/N_Axaias/Politismos/Mnimeia_Aksiotheata/1329

-Gefyra_Rioy_Antirrioy 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1_%C

E%A1%CE%AF%CE%BF%CF%85-

%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85 

Οδοντωτός Βουραϊκού  

Γνωρίζοντας καλύτερα την Αχαΐα, έφτασαν στο φαράγγι του Βουραϊκού, όπου επιβιβάστηκαν  

στον οδοντωτό σιδηρόδρομο με σκοπό να γνωρίσουν το Εθνικό Πάρκο. 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ, ομαδική δραστηριότητα για Εθνικό Πάρκο, σελ. 264) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%C

E%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF

%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D 

http://www.routes.gr/?Page=el/Hiking/Vouraikos-Sto-Dromo-Tou-Odontotou 

Έπειτα, συνέχισαν την πορεία τους προς τα Καλάβρυτα, ώσπου βρέθηκαν σε ένα χώρο 

με λίμνες και σταλακτίτες. Ήταν το Σπήλαιο των Λιμνών, στα Καλάβρυτα, ένα σπήλαιο 

σπάνιας φυσικής ομορφιάς... 

Σπήλαιο Καλαβρύτων-Το Σπήλαιο των Λιμνών 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrF8AzJxF3k 

Στα Καλάβρυτα, έμαθαν από τα ιστορικά μνημεία που υπήρχαν στην περιοχή, αλλά 

και από περαστικούς, για το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων το 1943, όταν τα γερμανικά 

στρατεύματα εισέβαλαν στην περιοχή. 

Μάχη Καλαβρύτων 

https://www.youtube.com/watch?v=6lZ-CiIjgrU 

Νομός Ηλείας 

http://www.touristorama.com/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.touristorama.com/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.wondergreece.gr/v1/el/Perioxes/N_Axaias/Politismos/Mnimeia_Aksiotheata/1329-Gefyra_Rioy_Antirrioy
http://www.wondergreece.gr/v1/el/Perioxes/N_Axaias/Politismos/Mnimeia_Aksiotheata/1329-Gefyra_Rioy_Antirrioy
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1_%CE%A1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1_%CE%A1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1_%CE%A1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D
http://www.routes.gr/?Page=el/Hiking/Vouraikos-Sto-Dromo-Tou-Odontotou
https://www.youtube.com/watch?v=ZrF8AzJxF3k
https://www.youtube.com/watch?v=6lZ-CiIjgrU
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Φτάνοντας στο νομό Ηλείας, οι ήρωές μας είδαν να ορθώνεται μπροστά τους η 

σημαντικότερη κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού από την Αρχαιότητα ως τις μέρες μας! Η 

Ολυμπία! Εκεί όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες!  

(βλ. Παράρτημα ΙΙ, δραστηριότητα «Μια μέρα στην Αρχαία Ολυμπία, σελ. 264) 

Αρχαία Ολυμπία 

https://www.youtube.com/watch?v=z8c7jgxrMUw 

https://www.youtube.com/watch?v=3yVDR_NAxZs 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf1bilWUcG0 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1

+%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1&rlz=1C5CHFA_en

GR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK

EwjN3PvZhpDQAhUBOywKHf39AWEQ_AUIBigB 

Αστεριξόπουλος: Για δες φίλε μου! Εδώ γράφει πως στους Αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες 

δεν μπορούσαν όχι μόνο να συμμετέχουν, αλλά και να παρακολουθούν οι γυναίκες! Η 

μοναδική η οποία τα κατάφερε ήταν η Καλλιπάτειρα! 

Μάθετε κι εσείς ποια ήταν η Καλλιπάτειρα από την ιστοσελίδα που σας δίνεται! 

Καλλιπάτειρα-η πρώτη γυναίκα που παρακολούθησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%80%C

E%AC%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1 

Αστεριξόπουλος: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες υπάρχουν από πολύ παλιά. Η πρώτη διοργάνωσή τους 

έγινε το 776 π.Χ., πολλά χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού. Όταν, όμως, έγινε αυτοκράτορας 

ο Θεοδόσιος, απαγόρευσε τη διεξαγωγή τους, λόγω του ειδωλολατρικού τους στοιχείου. Από το 

393 μ.Χ. μέχρι το 1896 μ.Χ. τα Ολύμπια, όπως ονομάζονταν τότε έπαψαν να διεξάγονται. Από 

το 1896 και μετά, αναβίωσαν ξανά με την επίσημη, πλέον, ονομασία, Ολυμπιακοί Αγώνες, την 

οποία χρησιμοποιούμε έως σήμερα. 

(Για τα παραπάνω λόγια του Αστεριξόπουλου, βλ. Παράρτημα ΙΙ, φύλλο εργασίας 2 επιρρήματα, 

σελ. 265)  

Συνέχεια παραμυθιού... 

Κατάργηση Ολυμπιακών Αγώνων από Θεοδόσιο και επανέναρξή τους 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%C

E%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%

CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%C

E%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1 

Η καταστροφή ενός από τα επτά θαύματα του κόμσου! Το χρυσελεφάντινο άγαλμα του 

Ολυμπίου Διός! 

 Μετά την κατάργηση των Ολυμπιακών αγώνων η Ολυμπία παρήκμασε... Μαζί και οι 

ναοί και τα ιερά της! Σε αυτήν την παρακμή οφείλεται και η καταστροφή ενός από τα επτά 

https://www.youtube.com/watch?v=z8c7jgxrMUw
https://www.youtube.com/watch?v=3yVDR_NAxZs
https://www.youtube.com/watch?v=Cf1bilWUcG0
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN3PvZhpDQAhUBOywKHf39AWEQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN3PvZhpDQAhUBOywKHf39AWEQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN3PvZhpDQAhUBOywKHf39AWEQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN3PvZhpDQAhUBOywKHf39AWEQ_AUIBigB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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θαύματα του κόσμου! Το Χρυσελεφάντινο άγαλμα του Ολυμπίου Διός, μέσα στο ναό του Δία 

στην Αρχαία Ολυμπία... Ήταν ένα από τα πιο μεγαλοπρεπή μνημεία που κατασκευάστηκαν 

στην Αρχαιότητα! Ένα κολοσσιαίο άγαλμα το οποίο απεικόνιζε το Δία να κάθεται σε έναν 

τεράστιο θρόνο! 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%

CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%C

E%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%82 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC_%CE%B8%CE%B1%C

F%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%C

F%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE

%BC%CE%BF%CF%85 

Όπως καταλαβαίνετε, ο νομός Ηλείας αποτέλεσε μια από τις πιο σημαντικές κοιτίδες 

του ελληνικού πολιτισμού... Όμως, οι ήρωές μας φεύγοντας από την περιοχή των αρχαίων 

ευρημάτων δε γινόταν να μην παρατηρούσαν το μαύρο και γκρι που κάλυπτε την περιοχή. 

Αυτή τη φορά, δεν είναι ούτε το γκρι από τα αρχαία μάρμαρα που έχουν αλλάξει όψη με το 

χρόνο, ούτε το γκρι της πέτρας... Αντίθετα, μαύρα δέντρα και γη ολοένα και πυκνώνουν 

μπροστά τους!  

Οβελιξόπουλος: Ο τόπος μοιάζει λες και κάποιος κατακτητής θέλησε να κάψει τα πάντα 

γύρω! Όπως συμβαίνει και στη χώρα μας, τη Γαλατία! είπε ο Οβελιξόπουλος στον φίλο του...  

Δεν είχε όμως άδικο... Πράγματι, βρίσκονται στην περιοχή του νομού Ηλείας, η οποία 

έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη από τις φονικές πυρκαγιές του 2007! Οι αιτίες δεν 

έγιναν ποτέ γνωστές! Πάντως, σίγουρα τη φωτιά δεν την έβαλαν κατακτητές! Τα 

αποτελέσματα, όμως, από τις φλόγες που έκαψαν τεράστιες εκτάσεις και έφτασαν μέχρι την 

Αρχαία Ολυμπία, χωρίς να μπορεί κανένας να τις σταματήσει, είναι ορατά μέχρι τις μέρες 

μας! 

http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-

%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-

%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-

%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-

%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-

%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%

CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-

%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CF%84%CF%81%CE%B1 

(Βλ. Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού κεφάλαιο 10, «Τα δάση εκπέμπουν σήμα 

κινδύνου», σελίδα 81-82 & Παράρτημα ΙΙ Δραστηριότητα πυρόσβεσης/προστασίας δασών, 

σελ. 266) 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC_%CE%B8%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC_%CE%B8%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC_%CE%B8%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC_%CE%B8%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1
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Νομός Μεσσηνίας 

Ένας άλλος νομός που απειλήθηκε συχνά από πυρκαγιές ήταν ο νομός Μεσσηνίας. Πολύ 

σπουδαίος σταθμός των δύο ηρώων μας σε αυτόν τον νομό ήταν η Μάνη, η οποία χωρίζεται 

στη μεσσηνιακή και τη λακωνική... 

Μάνη 

http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/m_Mani.asp 

http://www.huffingtonpost.gr/2015/07/31/life-messhniakh-manh-taksidiotikos-

odhgos_n_7862810.html 

Νομός Λακωνίας  

Μιας που μιλήσαμε για Λακωνική Μάνη, οι ήρωές μας, σε αυτό το σημείο έφτασαν 

στη Λακωνία... Το νομό στον οποίο οφείλουν και το ταξίδι τους στον κόσμο των ανθρώπων... 

Πρώτος σταθμός τους στη Λακωνία αποτέλεσε η Σπάρτη. Μια πόλη η οποία στην 

Αρχαιότητα έμοιαζε πιο πολύ με στρατόπεδο, καθώς από πολύ μικρή ηλικία οι κάτοικοί της 

εκπαιδεύονταν στις πολεμικές τέχνες και στην υπεράσπισή της! 

Ο Οβελιξόπουλος, σαν φιλοπόλεμος που ήταν ενθουσιάστηκε με τη Σπάρτη και 

έσπευσε αμέσως  να διαβάσει για την ιστορία της και να δει από κοντά τα αρχαία μνημεία τα 

οποία την αποδεικνύουν. Μάθετε κι εσείς για την σπουδαία ιστορία της Σπάρτης μέσα από το 

βιβλίο της Ιστορίας σας, αλλά και για τις σπουδαίες μάχες που έδωσαν οι Σπαρτιάτες, όπως ο 

Λεωνίδας, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας! 

(Βλ. Βιβλίο Ιστορίας Δ΄ Δημοτικού, Κεφάλαιο 11. Σπάρτη: Η ζωή στην Πόλη, 17. Η μάχη 

των Θερμοπυλών)  

Σπάρτη 

http://www.hellinon.net/NeesSelides/ArxaiaSparti.htm 

Τελικοί σταθμοί των δύο ηρώων μας ήταν τρία αξιοσημείωτα μέρη της Πελοποννήσου, τα 

οποία δεν μπορεί να προσπεράσει κανένας ταξιδιώτης δίχως να τα επισκεφθεί.  

Η Μονεμβασιά, γνωστή στους Φράγκους ως Μαλβαζία… Μια μικρή ιστορική πόλη 

της ανατολικής Πελοποννήσου, στο Νομό Λακωνίας η οποία είναι περισσότερο γνωστή από 

το μεσαιωνικό της φρούριο. 

Μονεμβασιά 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%

B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw

=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiqiLrDkZDQAhVH

VywKHVaKCeEQ_AUIBigB&dpr=2 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%

CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC 

http://www.monemvasia.gr/el/protoselida-monemvasia-gr/item/143-ta-ixni-tou-gianni-ritsou-

sti-monemvasia 

http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/m_Mani.asp
http://www.huffingtonpost.gr/2015/07/31/life-messhniakh-manh-taksidiotikos-odhgos_n_7862810.html
http://www.huffingtonpost.gr/2015/07/31/life-messhniakh-manh-taksidiotikos-odhgos_n_7862810.html
http://www.hellinon.net/NeesSelides/ArxaiaSparti.htm
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiqiLrDkZDQAhVHVywKHVaKCeEQ_AUIBigB&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiqiLrDkZDQAhVHVywKHVaKCeEQ_AUIBigB&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiqiLrDkZDQAhVHVywKHVaKCeEQ_AUIBigB&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiqiLrDkZDQAhVHVywKHVaKCeEQ_AUIBigB&dpr=2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC
http://www.monemvasia.gr/el/protoselida-monemvasia-gr/item/143-ta-ixni-tou-gianni-ritsou-sti-monemvasia
http://www.monemvasia.gr/el/protoselida-monemvasia-gr/item/143-ta-ixni-tou-gianni-ritsou-sti-monemvasia
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Ο Μυστράς, Βυζαντινή πολιτεία της Πελοποννήσου που απέχει έξι χιλιόμετρα ΒΔ της 

Σπάρτης. Σήμερα αν και ερειπωμένος, εκπλήσει κάθε επισκέπτη με το επιβλητικό κάστρο του. 

Μυστράς 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF

%82 

https://www.youtube.com/watch?v=eCo7EMkzrKs 

Το ταξίδι των ηρώων μας τελειώνει με ένα δημιούργημα της φύσης, το οποίο είναι 

εξαιρετικά σπάνιο! Το σπήλαιο του Δυρού! Ένα από τα ωραιότερα σπήλαια του κόσμου, στο 

οποίο μπορεί να κινηθεί κανείς με βάρκα!  

Το σπήλαιο του Δυρού 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%C

E%BF_%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%94%C

E%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D 

https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9

%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B4%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D

&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source

=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjs5Y7Al5DQAhXDKiwKHRxAC30QsAQIKQ 

Μεταστάδιο: 

Ο Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος ενθουσιασμένοι από το ταξίδι τους στην 

Πελοπόννησο, πήραν το δρόμο του γυρισμού για τη χώρα των παραμυθιών... Ευχαρίστησαν 

τους φύλακες στην πύλη, που τους άφησαν να ζήσουν αυτήν τη μοναδική εμπειρία και 

γύρισαν γεμάτοι εικόνες και ενθουσιασμό στην πατρίδα τους, τη Γαλατία... 

Μόλις συναντήθηκαν με γνωστούς και φίλους από την πατρίδα τους και μοιράστηκαν 

μαζί τις εμπειρίες τους, τους ήρθε στο νου μια λαμπρή ιδέα! Να οργανώσουν και στη Γαλατία 

Ολυμπιακούς Αγώνες! Έτσι, άρχισαν να φτιάχνουν τα σχέδια της διοργάνωσής τους! 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ, δραστηριότητα ολυμπιακών αγωνισμάτων, σελ.266) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=eCo7EMkzrKs
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF_%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF_%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF_%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B4%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjs5Y7Al5DQAhXDKiwKHRxAC30QsAQIKQ
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B4%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjs5Y7Al5DQAhXDKiwKHRxAC30QsAQIKQ
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B4%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjs5Y7Al5DQAhXDKiwKHRxAC30QsAQIKQ
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B4%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjs5Y7Al5DQAhXDKiwKHRxAC30QsAQIKQ
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Ενότητα 8: Η πριγκίπισσα Αριάδνη 

Παραμύθι 

 

Προστάδιο: 

Στα πολύ παλιά χρόνια, ζούσε στην Κρήτη μία πριγκίπισσα που ήταν κόρη του 

βασιλιά Μίνωα, της Κρήτης και της Πασιφάης! Το όνομά της ήταν Αριάδνη ή Αριάγνη από 

το άρια+αγνή = πολύ αγνή. Αγαπημένη ασχολία της πριγκίπισσας ήταν το πλέξιμο. Όλοι 

συνήθιζαν να τη βλέπουν πάντα με μια βελόνα κι ένα κουβάρι κλωστή στα χέρια της. Η 

ιστορία αυτής της αγνής πριγκίπισσας, όμως, δεν υπήρξε καθόλου απλή, όπως ακούγεται, 

αλλά ήταν ιδιαίτερα περιπετειώδης… 

Κάποτε ο Θησέας, γιος του Αιγέα, βασιλιά των Αθηνών, έφτασε στην Κρήτη, για να 

προσφερθεί ως θύμα στον Μινώταυρο , ένα τέρας με ουρά ταύρου και σώμα ανθρώπου. Πριν, 

όμως, φτάσει στο λαβύρινθο, την κατοικία του τέρατος που φτιάχτηκε από 

το Δαίδαλο κατόπιν εντολής του βασιλιά Μίνωα, συνάντησε την Αριάδνη και κέρδισε την 

εύνοιά της. Για να τον γλιτώσει από βέβαιο θάνατο, η Αριάδνη κατέφυγε σ΄ ένα τέχνασμα: 

του έδωσε ένα κουβάρι νήμα (ο περίφημος Μίτος της Αριάδνης) και ένα σπαθί. Προχωρώντας 

στο λαβύρινθο ο Θησέας ξετύλιγε το κουβάρι, έτσι ώστε να μπορεί να βρει εύκολα το δρόμο 

του γυρισμού. Μόλις συνάντησε το Μινώταυρο, χρησιμοποίησε το σπαθί για να τον 

σκοτώσει. Έπειτα, ακολουθώντας τον ξετυλιγμένο Μίτο της Αριάδνης κατάφερε να βρει την 

έξοδο του δαιδαλώδη  Λαβύρινθου μετά την νικηφόρα πάλη του με τον Μινώταυρο. Στη φυγή 

του από την Κρήτη, ο Θησέας πήρε μαζί του την Αριάδνη και έπλευσαν προς την Αθήνα. 

Στο γυρισμό τους για την Αθήνα, όμως, ο Θησέας και οι σύντροφοί του έκαναν μια 

στάση στο νησί της Νάξου. Εκεί, στο όνειρο του Θησέα εμφανίστηκε ο θεός Διόνυσος και 

του είπε ότι έπρεπε να φύγουν από το νησί χωρίς την Αριάδνη, αφού ήταν γραφτό να μείνει 

εκεί και να γίνει γυναίκα του. Η Αριάδνη έμεινε στη Νάξο και παντρεύτηκε το θεό Διόνυσο κι 

έτσι αναπτύχθηκε και η λατρεία της σαν θεότητα στο νησί. Ο Διόνυσος της χάρισε χρυσό 

στεφάνι, έργο του Ηφαίστου, και την έφερε μαζί του στον Όλυμπο. Η θνητή Αριάδνη έφθασε 

έτσι να γίνει αθάνατη σύζυγος θεού και να μείνει για πάντα στον κόσμο των μύθων. 

Από τότε, κάθεται σκεπτική στο παράθυρο του νέου πύργου της και τραγουδά το 

παρακάτω τραγούδι λησμονώντας την Κρήτη: Κόκκινη κλωστή δεμένη στο μίτο μου είναι 

τυλιγμένη... Δώσ’ της κλότσο να γυρίσει, παραμύθι με μένα, την πριγκίπισσα Αριάδνη, πίσω 

στην Κρήτη ν’ αρχινήσει...  

Το τραγούδι της Αριάδνης ακούστηκε τόσο δυνατά που έφτασε μέχρι τα αυτιά των 

φυλάκων της πύλης. Έτσι, λοιπόν, λύγισαν στο σπαρακτικό  άκουσμά του και αποφάσισαν να 

κάνουν στην Αριάδνη ένα δώρο… Να της επιτρέψουν να φύγει από τον κόσμο τον μύθων και 

να πάει για ένα μήνα στην Κρήτη, στον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε… 

Μόλις η Αριάδνη έμαθε τα χαρμόσυνα νέα, έτρεξε να κάνει τις ετοιμασίες για το 

μακρινό της ταξίδι! Ήταν πολύ συγκινημένη που θα έβλεπε για μια ακόμη φορά τον τόπο 

όπου γεννήθηκε και τα έθιμά του! Που θα περπατούσε ξανά στους ίδιους δρόμους και θα 

έβλεπε για μια ακόμη φορά το σπίτι της!  

Άραγε θα ήταν τίποτα ίδιο με πριν Άραγε θα υπήρχε το σπίτι της αναρωτήθηκε… 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%B2%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CE%BE%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82
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Το παρακάτω βίντεο αναφέρεται στο κομμάτι αυτό της μυθολογίας που υπόθηκε 

παραπάνω. Δείτε από την αρχή έως το 4.35΄ 

https://www.youtube.com/watch?v=1MPvlZD1GlQ 

 (Αφού γίνει η προβολή του βίντεο, κοιτάξτε το χάρτη σας και συζητήστε ποιοι είναι οι νομοί της 

Κρήτης και ποιες οι πρωτεύουσές τους. Εντοπίστε σε ποιο νομό βρίσκεται το σπίτι-ανάκτορο της 

Αριάδνης και το ακριβές σημείο του πάνω στο χάρτη. Έπειτα, παίξτε ένα γλωσσικό παιχνίδι που 

σχετίζεται με τη μυθολογία που ήδη έχετε διδαχθεί στη Γ΄ τάξη, βλ. Παράρτημα ΙΙ, Γλωσσικό 

Παιχνίδι, σελ.271) 

Πληροφορίες για μυθικά πρόσωπα 

Αριάδνη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BD%C

E%B7 

Μινώταυρος 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%C

F%85%CF%81%CE%BF%CF%82 

Κύριο Στάδιο: 

Νομός Χανίων 

Το ταξίδι της πριγκίπισσας μόλις είχε ξεκινήσει! Έφτασε στην πύλη, πάτησε το μαγικό 

κουμπί και διακτινίστηκε στο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας! Την Κρήτη! Τη γενέτειρά της! 

Το κουμπί την εμφάνισε στο χωριό Μουρνιές του νομού Χανίων, απ’ όπου καταγόταν 

ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες πολιτικούς και πρωθυπουργούς που θα γνωρίσετε 

καλύτερα στην Ιστορία των επόμενων τάξεων. Ο πολιτικός αυτός ήταν ο Ελευθέριος 

Βενιζέλος!  

Ε.Βενιζέλος 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%C

F%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE

%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82 

Χανιά 

Η Αριάδνη κοίταξε τριγύρω, αλλά δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει το μέρος! Όλα ήταν 

τόσο μα τόσο διαφορετικά από την εποχή που εκείνη κατοικούσε στην Κρήτη! Πάντως είχε 

καταλάβει πως βρισκόταν σίγουρα μακριά από το σπίτι της! Όπως καταλαβαίνεται, η 

Αριάδνη, πάνω στη χαρά και στον ενθουσιασμό της να φύγει για την Κρήτη έκανε ένα 

σημαντικό λάθος! Ξέχασε να πάρει μαζί της χάρτη!  Έτσι, αποφάσισε να κατευθυνθεί προς 

την πόλη που αχνοφαινόταν, ώστε να πάρει πληροφορίες για το ταξίδι της! Η πόλη στην 

οποία τελικά βρέθηκε ήταν τα Χανιά, πρωτεύουσα του νομού Χανίων. 

https://www.youtube.com/watch?v=1MPvlZD1GlQ
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
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https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC&rlz=1C

5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=650&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=0ahUKEwjRjuzfnu3QAhWed1AKHWOcAzgQ_AUIBigB 

Φαράγγι Σαμαριάς 

Οι πληροφορίες που τις έδωσαν περαστικοί και κάτοικοι των Χανίων, δεν ήταν πάρα 

πολύ σαφείς. Τα ονόματα των πόλεων και των δρόμων είχαν τόσο πολύ αλλάξει από τον 

καιρό που κατοικούσε στην Κρήτη η Αριάδνη, ώστε να μπερδευτεί ακόμη περισσότερο και να 

καταλήξει να βρίσκεται μέσα σε ένα φαράγγι, το περίφημο φαράγγι της Σαμαριάς, το 

διασημότερο όλης της Ευρώπης! 

(Κάθε ομάδα ψάχνει στο λεξικό της να βρει τη σημασία της λέξης φαράγγι.)  

http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B

3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%

CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC

%CE%B3%CE%B3%CE%B9-

%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82 

https://www.youtube.com/watch?v=2irx2_PdRm4 

(για τη συνέχεια του Παραμυθιού βλ. Πράρτημα ΙΙ, Ομαδικό φύλλο εργασίας-μετοχές 

Ενεστώτα Ενεργητικής, σελ.272) 

Συνέχεια... 

Νομός Ρεθύμνου 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%

CE%BF 

https://www.google.gr/search?q=%CF%81%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD

%CE%BF&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil5oPunvLQAhVeeFAKHQksB2oQ_AUIBigB 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%84%C

E%B6%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%

CF%85 

σούστα: 

https://www.youtube.com/watch?v=OKSzm52EonU 

πεντοζάλη:  

https://www.youtube.com/watch?v=l7RB5s4mJGQ 

Νομός Ηρακλείου 

https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=650&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjRjuzfnu3QAhWed1AKHWOcAzgQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=650&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjRjuzfnu3QAhWed1AKHWOcAzgQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=650&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjRjuzfnu3QAhWed1AKHWOcAzgQ_AUIBigB
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=2irx2_PdRm4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF
https://www.google.gr/search?q=%CF%81%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil5oPunvLQAhVeeFAKHQksB2oQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%81%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil5oPunvLQAhVeeFAKHQksB2oQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%81%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil5oPunvLQAhVeeFAKHQksB2oQ_AUIBigB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%B6%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%B6%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%B6%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://www.youtube.com/watch?v=OKSzm52EonU
https://www.youtube.com/watch?v=l7RB5s4mJGQ
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Κνωσός 

Αφού, λοιπόν, ταξιδέψαμε μέσα από το χορό και τη μουσική στο πανέμορφο Ρέθυμνο, 

ήρθε η ώρα να μεταβούμε στο νομό Ηρακλείου και να αναζητήσουμε γι’ ακόμη μια φορά το 

σπίτι της Αριάδνης μέσα από το χάρτη, τον Άτλαντα ή το Google Earth, ώστε να τη 

βοηθήσουμε να φτάσει στον αρχικό προορισμό της.  

Η αναζήτηση στο χάρτη ήταν πολύ απλή! Δεν ήταν, όμως τόσο απλό για την Αριάδνη 

να αναγνωρίσει το σπίτι της, καθώς το μόνο που έβλεπε γύρω ήταν τα κατεστραμμένα 

ανάκτορα του πατέρα της, Μίνωα... Με πολύ μεγάλη θλίψη και συγκίνηση έμαθε πως μια 

μεγάλη φυσική καταστροφή ήταν η αιτία που ο λαμπρός Μινωικός πολιτισμός που είχε κτίσει 

ο πατέρας της βυθίστηκε στην αφάνεια... Η καταστροφή αυτή  προκλήθηκε όταν το ηφαίστειο 

της Σαντορίνης εξερράγη. Από την έκρηξη δημιουργήθηκε μεγάλο παλιρροϊκό κύμα το οποίο 

σκέπασε μεγάλο μέρος της Κρήτης... Κι έτσι... ο σπουδαίος Μινωικός πολιτισμός 

εξαφανίστηκε, μέχρι που ο Άγγλος αρχαιολόγος Άρθουρ Έβανς τον έφερε ξανά στο φως... 

Ηφαίστειο Σαντορίνης και καταστροφή Μινωικού πολιτισμού 

https://www.youtube.com/watch?v=DFMPFXaSGT4 

Άρθουρ Έβανς - οι ανασκαφές της Κνωσού 

https://www.youtube.com/watch?v=PENAsTIFMv0 

Τρισδιάστατη απεικόνιση Μινωικού πολιτισμού 

https://www.youtube.com/watch?v=nSvyv-B2uDY 

ή 

https://www.youtube.com/watch?v=btGGTkext5k 

ή 

https://www.youtube.com/watch?v=P3Ez8drCIvc 

ή 

https://www.youtube.com/watch?v=P3Ez8drCIvc 

Φαιστός 

Φεύγοντας από την Κνωσό, η πριγκίπισσά μας, κατευθύνθηκε προς την άλλη μεγάλη 

πόλη που γνώρισε δόξα την εποχή που ο Μίνωας ήταν βασιλιάς. Τη Φαιστό!  Χρόνια τώρα 

υπάρχει ένα άλυτο μυστήριο στην ερειπωμένη πόλη της Φαιστού, στο οποίο δίνονται 

ερμηνείες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει λυθεί... Το μυστήριο αυτό είναι ένας δίσκος 

δεκαπέντε εκατοστών, στον οποίο υπάρχουν διακόσια-σαράντα-ένα διαφορετικά σύμβολα, τα 

οποία οι αρχαιολόγοι δεν έχουν καταφέρει να αποκρυπτογραφήσουν, ώστε να μάθουν το 

νόημά τους...  

Φαιστός 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF

%82 

https://www.youtube.com/watch?v=DFMPFXaSGT4
https://www.youtube.com/watch?v=PENAsTIFMv0
https://www.youtube.com/watch?v=nSvyv-B2uDY
https://www.youtube.com/watch?v=btGGTkext5k
https://www.youtube.com/watch?v=P3Ez8drCIvc
https://www.youtube.com/watch?v=P3Ez8drCIvc
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
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https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C

%CF%82&biw=1050&bih=643&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwils

IW0i_nQAhUDuhQKHVkWDmUQ_AUIBigB 

[Γίνεται κι εσείς μικροί εξερευνητές! Μελετώντας τα δεδομένα του βιβλίου σας 

αποκρυπτογραφήστε τον δίσκο! (βλ. βιβλίο μαθητή Γλώσσας, Ενότητα 10 «λέξεις φτερουγίζουν 

πέρα ταξιδεύουν στον αγέρα», σελ. 93-94-95)] 

Ο δίσκος της Φαιστού 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82

+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%

CF%8D&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tb

m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXtubi3PbQAhXKdFAKHVXmAlAQ_AUIBigB&dpr=2 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%

CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF

%8D 

https://www.youtube.com/watch?v=rvonHSelG3c&spfreload=5 

Κνωσός-Φαιστός-Γόρτυνα 

Μετά από την Κνωσό και τη Φαιστό, η πριγκίπισσα Αριάδνη επισκέφθηκε την αρχαία 

πόλη Γόρτυνα, η οποία άρχισε να ακμάζει μετά την παρακμή του μινωικού βασιλείου και την 

εξάπλωση του Χριστιανισμού... Έτσι, έκλεισε ο κύκλος των περιηγήσεων της Αριάδνης στον 

τόπο της... 

http://www.kritionline.gr/2014/07/02/%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BF%CF

%83-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83-

%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-

%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%C

E%B5/ 

Πριν την αναχώρησή της για τον κόσμο των μύθων, η Αριάδνη επισκέφθηκε τον 

τελευταίο νομό της Κρήτης. Το νομό Λασιθίου, του οποίου πρωτεύουσα είναι ο Άγιος 

Νικόλαος. Παίρνοντας ένα καραβάκι, βρέθηκε απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, την πλάκα 

και την Ελούντα... στο νησί... Το νησί των λεπρών... Τη Σπιναλόγκα...  

Νομός Λασιθίου 

Σπιναλόγκα 

https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BB

%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1

280&bih=726&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja9O-c-

fvQAhUENlAKHaEHCMYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%

BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1 

https://www.youtube.com/watch?v=eH-sO1ULKEk 

https://www.youtube.com/watch?v=j6GB-Cvt820 

https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82&biw=1050&bih=643&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilsIW0i_nQAhUDuhQKHVkWDmUQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82&biw=1050&bih=643&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilsIW0i_nQAhUDuhQKHVkWDmUQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82&biw=1050&bih=643&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilsIW0i_nQAhUDuhQKHVkWDmUQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXtubi3PbQAhXKdFAKHVXmAlAQ_AUIBigB&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXtubi3PbQAhXKdFAKHVXmAlAQ_AUIBigB&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXtubi3PbQAhXKdFAKHVXmAlAQ_AUIBigB&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXtubi3PbQAhXKdFAKHVXmAlAQ_AUIBigB&dpr=2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D
https://www.youtube.com/watch?v=rvonHSelG3c&spfreload=5
http://www.kritionline.gr/2014/07/02/%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%83-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5/
http://www.kritionline.gr/2014/07/02/%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%83-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5/
http://www.kritionline.gr/2014/07/02/%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%83-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5/
http://www.kritionline.gr/2014/07/02/%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%83-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5/
http://www.kritionline.gr/2014/07/02/%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%83-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5/
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1280&bih=726&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja9O-c-fvQAhUENlAKHaEHCMYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1280&bih=726&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja9O-c-fvQAhUENlAKHaEHCMYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1280&bih=726&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja9O-c-fvQAhUENlAKHaEHCMYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1280&bih=726&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja9O-c-fvQAhUENlAKHaEHCMYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1280&bih=726&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja9O-c-fvQAhUENlAKHaEHCMYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1
https://www.youtube.com/watch?v=eH-sO1ULKEk
https://www.youtube.com/watch?v=j6GB-Cvt820
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λέπρα ή νόσος του Χάνσεν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%84%C

E%BF%CF%85_%CE%A7%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD 

Μεταστάδιο: 

Οι μέρες πέρασαν γρήγορα... το κουβάρι του χρόνου ξετυλίχτηκε... και ο κύκλος του 

ταξιδιού της πριγκίπισσάς μας έφτασε στο τέλος του... Συγκινημένη από την περιήγησή της 

στην Κρήτη, στον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε πριν από εκατοντάδες χρόνια, η 

Αριάδνη επιστρέφει στον κόσμο των μύθων γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ήχους... 

Ήχους που την ταξιδεύουν πίσω στην Κρήτη... Στους ρυθμούς της σούστας και του 

πεντοζάλη... 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ για δραστηριότητα Μετασταδίου, σελ. 273) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD
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Ενότητα 9: Ο Σεβάχ ο Αιγιανός 

Παραμύθι 

 

Προστάδιο: 

 Μια φορά κι έναν καιρό, στον κόσμο των μύθων ζούσε ένας πολυταξιδεμένος 

ναυτικός. Τον φώναζαν Σεβάχ, από το «Σιντιμπάτ ες Σαβάχ», που σημαίνει «θαλασσινός». 

Όπως καταλαβαίνετε από το όνομά του, δεν ήταν Έλληνας στην καταγωγή, καθώς στον 

κόσμο των μύθων δεν υπάρχουν κράτη! Είναι ένας κόσμος για όλους με ίσα δικαιώματα!  

 Όταν ο Σεβάχ ήταν μικρός δεν πήγαινε σε ένα απλό σχολείο, αλλά σε ένα 

διαπολιτισμικό σχολείο! (Μαθαίνω τι είναι διαπολιτισμικό σχολείο από το βιβλίο της 

Γλώσσας Δ΄ τάξης, Ενότητα 13 «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι, σελ. 36 & στόχοι ενότητας 

σελ. 33). 

 Έτσι, από πολύ μικρή ηλικία έμαθε να συνυπάρχει με άλλους ανθρώπους, που είχαν 

αλλιώτικες συνήθειες από τις δικές του, πράγμα που τον οδήγησε να αγαπήσει τα ταξίδια, τις 

διαφορετικές κουλτούρες και τους διαφορετικούς πολιτισμούς. Ξεκίνησε, λοιπόν, να ταξιδεύει 

σε πολλούς τόπους μαζεύοντας γνώση και εμπειρίες... 

 Τη μέρα που η Αριάδνη επέστρεψε στον κόσμο των μύθων, περιέγραφε σε γνωστούς 

και φίλους το ξεχωριστό ταξίδι της στην Κρήτη, κάνοντας παράλληλα αναφορές για την 

καταστροφή του Μινωικού πολιτισμού από το ηφαίστειο της Σαντορίνης και το παλιρροϊκό 

κύμα που δημιουργήθηκε. Μόλις ο Σεβάχ άκουσε τα όσα συνάντησε η Αριάδνη στην Ελλάδα 

ενθουσιάστηκε! Το κομμάτι, δε, που του έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το ηφαίστειο της 

Σαντορίνης και οι επιπτώσεις που είχε! Άραγε πώς να ήταν τώρα αυτό το ηφαιστειογενές 

νησί; Πώς να ήταν τα νησιά γύρω του; αναρωτήθηκε...   

 Έτσι, άρχισε να του μπαίνει ολοένα και περισσότερο η ιδέα στο νου να γνωρίσει το 

Αιγαίο! Να δει από κοντά τα νησιά και τον πολιτισμό τους! Να μάθει την καθημερινότητα, τις 

συνήθειες και την ιστορία τους! Και να δει επιτέλους τη Σαντορίνη, το ηφαιστειογενές νησί το 

οποίο σχετίζεται άμεσα με την καταστροφή του Μινωικού Πολιτισμού και τον αφανισμό του! 

 Για να γίνει το ταξίδι του Σεβάχ πραγματικότητα έπρεπε να το δεχτούν οι φύλακες της 

πύλης!  Έτσι, ο ήρωάς μας αποφάσισε να φτάσει ως τη μυστική πύλη και να συνομιλήσει μαζί 

τους... Οι φύλακες άκουσαν προσεκτικά τα λόγια του και σεβάστηκαν την τόσο έντονη 

επιθυμία του να φτάσει στο Αιγαίο και να επισκεφθεί τα νησιά, με βασικό προορισμό τη 

Σαντορίνη. 

 Έτσι, ο Σεβάχ, ως Αιγιανός ταξιδιώτης πλέον, άρχισε τις προετοιμασίες για την 

περιπλάνησή του μες στου Αιγαίου τα νησιά...  

(Ακούστε το ηχητικό αρχείο. Έπειτα, δείτε τις εικόνες και αναγνωρίστε το Σεβάχ και τους 

υπόλοιπους ήρωες. Στη συνέχεια, παρατηρήστε στο χάρτη, στον Άτλαντα ή στο Google Earth 

τους νομούς του Αιγαίου και τον μεγάλο αριθμό νησιών τον οποίο περιλαμβάνει.) 
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Κύριο Στάδιο: 

 Ο ήρωάς μας αφού τελείωσε τις ετοιμασίες για το μακρύ του ταξίδι, πάτησε το μαγικό 

κουμπί και βρέθηκε μέσα σε ένα καράβι με πλήρωμα, το οποίο ήταν έτοιμο να υπακούσει στις 

εντολές του! Το καράβι αυτό έπλεε στο νότιο τμήμα του Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, 

βορειοανατολικά της Κρήτης!  

Δωδεκάνησα  

Ρόδος 

Κολοσσός της Ρόδου 

 Μετά από πολύ μελέτη των χαρτών και της τοπικής ιστορίας, ο Σεβάχ αποφάσισε να 

αράξουν στην πρωτεύουσα των Δωδεκανήσων, στο νησί της Ρόδου! Εκεί όπου κάποτε 

κοσμούσε το λιμάνι ο Κολοσσός της Ρόδου! Ένα τεράστιο άγαλμα του θεού Ήλιου, το οποίο 

ανήκε στα επτά κορυφαία επιτεύγματα της Αρχαιότητας! Μόλις ο Σεβάχ έφτασε στο λιμάνι, 

άρχισε να οραματίζεται την αναστήλωση του κολοσσιαίου αγάλματος...  

 http://www.zougla.gr/greece/article/anastilonoun-ton-koloso-tis-rodou 

https://www.youtube.com/watch?v=vM6_FoDrNeA 

http://users.uoa.gr/~nektar/history/tributes/wonders_of_the_world/ancient.htm 

 Λίνδος  

 Προχωρώντας περισσότερο στην αρχόντισσα των Δωδεκανήσων, τη Ρόδο, ο ήρωάς 

μας επισκέφθηκε τη Λίνδο, όπου είδε αρχαιολογικά μνημεία της αρχαιότητας, όπως το ναό 

της Αθηνάς που χρονολογείται στο 300 π.Χ., την ελληνιστική Στοά, που χρονολογείται στο 

200 π.Χ., καθώς και άλλα ευρήματα από τη Βυζαντινή περίοδο.   

http://www.newsbeast.gr/travel/destinations/arthro/570008/lindos-i-arhodissa-tis-rodou 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82 

Κοιλάδα πεταλούδων  

Τέλος, βρέθηκε στην κοιλάδα των πεταλούδων... Μία ασυνήθιστη περιοχή με 

εκατοντάδες πεταλούδες, οι οποίες χρόνο με το χρόνο μειώνονται, λόγω της ανθρώπινης 

δραστηριότητας στην περιοχή... 

http://www.dinfo.gr/%CE%B7-

%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-

%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-

%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B5%

CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF/ 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ για δραστηριότητα – Κοιλάδα Πεταλούδων, σελ. 278) 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ για φύλλο εργασίας-συνέχεια παραμυθιού, σελ. 279) 

 

http://www.zougla.gr/greece/article/anastilonoun-ton-koloso-tis-rodou
https://www.youtube.com/watch?v=vM6_FoDrNeA
http://users.uoa.gr/~nektar/history/tributes/wonders_of_the_world/ancient.htm
http://www.newsbeast.gr/travel/destinations/arthro/570008/lindos-i-arhodissa-tis-rodou
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://www.dinfo.gr/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF/
http://www.dinfo.gr/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF/
http://www.dinfo.gr/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF/
http://www.dinfo.gr/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF/
http://www.dinfo.gr/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF/
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Συνέχεια... 

Σάμος-Χίος 

Πλέοντας βορειοανατολικά,  βρέθηκε σε δύο ακόμη νησιά, τα οποία αποτελούν 

ταυτόχρονα και νομούς του Αιγαίου πελάγους. Τη Σάμο, από την οποία καταγόταν ο μεγάλος 

μαθηματικός Πυθαγόρας και τη Χίο, στην οποία βγαίνει η διάσημη μαστίχα Χίου!  

Σάμος 

Ταξιδεύουμε στη Σάμο μέσα από μουσική και τραγούδι! Μοιράζουμε τα λόγια του 

τραγουδιού και τραγουδάμε μαζί με το βίντεο: 

http://kithara.to/ss.php?id=MTE3NjkyNTYw 

https://www.youtube.com/watch?v=kiAA4ODzXoo 

https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82&rlz=1C

5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=0ahUKEwjMk-ixsZnRAhVBVhQKHRjjBDkQ_AUIBigB 

Χίος 

https://www.youtube.com/watch?v=73m3An_nXmU 

Λέσβος 

 Το ταξίδι «μες του Αιγαίου τα νησιά» τελειώνει, με τον Σεβάχ να βρίσκεται στο νομό 

Λέσβου, με πρωτεύουσα τη Μυτιλήνη! Εκεί όπου τα τοπικά εδέσματα, όπως το κρασί και το 

λάδι γεμίζουν γεύσεις, μυρωδιές όλο το νησί!  

https://www.google.gr/search?q=%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%8

2&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch

&sa=X&ved=0ahUKEwjJqZeRzJnRAhUYdFAKHU3-Bo8Q_AUIBigB&dpr=2 

Αντί, όμως, για τις μυρωδιές και τις γεύσεις που περίμενε ο ήρωάς μας συναντά κάτι 

πολύ διαφορετικό μόλις μπαίνει στο λιμάνι της Μυτιλήνης με το καράβι του! Άνθρωποι και 

βάρκες παντού... θύματα ενός πολέμου στη Συρία που το κύμα ξέβρασε τις βάρκες τους στο 

νησί!  Η Λέσβος είναι ένα από τα νησιά στα οποία έχει καταφύγει μεγάλο μέρος των 

προσφύγων από τον πόλεμο της Συρίας... Καθημερινά, καταφθάνουν βάρκες με ενήλικες και 

παιδιά, οι οποίοι έφυγαν από τη χώρα τους εξαιτίας του πολέμου, αναζητώντας μία καλύτερη 

τύχη σε άλλες χώρες της Ευρώπης.  

Πρόσφυγες στη Λέσβο από τον πόλεμο της Συρίας 

https://www.youtube.com/watch?v=xd0PJTirZAE 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ, δραστηριότητα για πρόσφυγες στο Αιγαίο, σελ.280) 

Και κάπου εδώ το ταξίδι του ήρωά μας φτάνει στο τέλος του... Μαγεμένος από τα 

πανέμορφα νησιά, αλλά και σκεπτικός σχετικά με τα όσα διαδραματίζονται στο Αιγαίο με 

τους πρόσφυγες της Συρίας, παίρνει το δρόμο του γυρισμού προς τον κόσμο των παραμυθιών 

και της φαντασίας... 

http://kithara.to/ss.php?id=MTE3NjkyNTYw
https://www.youtube.com/watch?v=kiAA4ODzXoo
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMk-ixsZnRAhVBVhQKHRjjBDkQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMk-ixsZnRAhVBVhQKHRjjBDkQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMk-ixsZnRAhVBVhQKHRjjBDkQ_AUIBigB
https://www.youtube.com/watch?v=73m3An_nXmU
https://www.google.gr/search?q=%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJqZeRzJnRAhUYdFAKHU3-Bo8Q_AUIBigB&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJqZeRzJnRAhUYdFAKHU3-Bo8Q_AUIBigB&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJqZeRzJnRAhUYdFAKHU3-Bo8Q_AUIBigB&dpr=2
https://www.youtube.com/watch?v=xd0PJTirZAE
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Μεταστάδιο: 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ για Δραστηριότητα Μετασταδίου-Χάρτη έκφρασης συναισθημάτων, 

σελ.281) 
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Ενότητα 10: Ο Οδυσσέας από την Ιθάκη – Το ταξίδι στα Επτάνησα  

Παραμύθι 

Προστάδιο: 

 Τη μέρα που ο Σεβάχ γύρισε στον κόσμο των μύθων, συναντήθηκε με άλλους 

ταξιδευτές για να μοιραστεί μαζί τους τις περιπέτειές του... Μίλησε για τα υπέροχα νησιά της 

Ελλάδας και για τα εκθαμβωτικά νερά και πελάγη της. Αναφέρθηκε, ακόμη και στην 

τεχνολογία που έχει στα χέρια του ένας ταξιδευτής! 

-Πόσα πολλά μπορείς να κάνεις πλέον με την  τεχνολογία, τα οποία ούτε κατά διάνοια θα 

σκεφτόμασταν! είπε... 

Τότε, ένας ακόμη πολυταξιδεμένος ήρωας που γνωρίζουμε ήδη πολύ καλά, του 

ρώτησε:  

-Κατάφερες μήπως φίλε μου να φτάσεις και στο Ιόνιο πέλαγος; Στον δικό μου τόπο; 

Στην Ιθάκη...;  

Ο Σεβάχ του απάντησε πως δεν πήγε στο Ιόνιο, παρά μόνον στο Αιγαίο πέλαγος! Κι 

έπειτα αναρωτήθηκε: Ποιος μπορεί να ήταν αυτός ο ήρωας που καταγόταν από το Ιόνιο και 

συγκεκριμένα από την Ιθάκη; 

Τις περιπέτειες αυτού του ήρωα μάθαμε πολύ αναλυτικά στη Γ΄ τάξη... Ο ήρωας αυτός 

δεν ανήκει μόνο στον κόσμο της φαντασίας, αλλά υπήρξε και πραγματικό πρόσωπο της 

Αρχαιότητας! Πολέμησε γενναία στον Τρωικό πόλεμο και μετά από πολλά χρόνια και πολλές 

περιπέτειες κατάφερε να γυρίσει στην πατρίδα του την Ιθάκη... Γιος του ήρωά μας ήταν ο 

Τηλέμαχος και γυναίκα του ήταν η πιστή Πηνελόπη, που παρά τα τόσα χρόνια απουσίας του 

έμεινε εκεί, πιστή να τον περιμένει, υφαίνοντας και ξηλώνοντας στον αργαλειό το περίφημο 

δημιούργημά της!  

(Το Προστάδιο συνεχίζεται με δραστηριότητες. Για τις δραστηριότητες βλ. Παράρτημα ΙΙ, 

σελ.284) 

Κύριο Στάδιο: 

 Ένα δειλινό ο Οδυσσέας καθόταν σκεπτικός στο κατάστρωμα του καραβιού του... 

Θυμήθηκε τα λόγια του Σεβάχ μόλις είχε γυρίσει από την Ελλάδα... Ένιωσε μια νοσταλγία... 

Του έλειπε πολύ ο τόπος του... η Ιθάκη... Μπορεί η Ιστορία και οι μύθοι να του εξασφάλισαν 

την αθανασία, έτσι ώστε οι επόμενες γενιές να μιλούν ακόμη για τον πολυμήχανο Οδυσσέα, 

όμως τίποτα δεν θα μπορούσε να συγκριθεί με ένα πραγματικό ταξίδι στο Ιόνιο... Στο τότε 

βασίλειό του... 

 Οι φύλακες της μυστικής πύλης διάβασαν τη σκέψη του... Τον κάλεσαν, λοιπόν να 

πάει να τους συναντήσει... Η έκπληξη, όμως, που του ετοίμαζαν ήταν ακόμη μεγαλύτερη από 

αυτή που περίμενε! Του είπαν πως μόλις πατήσει το μαγικό κουμπί θα ξαναγυρίσει στον 

κόσμο των ανθρώπων, αλλά θα ξαναζήσει κάποιες από τις περιπέτειές του με τα σημερινά 

δεδομένα. Δηλαδή, θα ξαναζήσει κάποια από τα γεγονότα της επιστροφής του στο νησί, όμως 

με τα σημερινά τεχνολογικά μέσα: π.χ. θα έχει βάρκα αντί για σχεδία, θα στέλνει ηλεκτρονικά 

μηνύματα αντί για γράμματα, θα ανέβει σε βαπόρι αντί για πλοίο της Αρχαιότητας, θα 

επισκεφθεί αρχοντικό αντί για παλάτι κ.ά. Η Πηνελόπη και ο Τηλέμαχος θα βρεθούν κι αυτοί 
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εκεί, αλλά με τα νέα δεδομένα... Δεν θα υπάρχει αργαλειός, αλλά μηχανή στην οποία υφαίνει 

η Πηνελόπη... 

Κέρκυρα 

Ο Οδυσσέας στο νησί των Φαιάκων-σημερινή Κέρκυρα   

Ο ήρωάς μας συμφώνησε με τους φύλακες και πατώντας το μαγικό κουμπί 

εμφανίστηκε σε μία από της περιπέτειές του... Λίγο έξω από το νησί των Φαιάκων... Στη 

σημερινή Κέρκυρα...  

Φουρτούνα σηκώθηκε στην περιοχή και η βάρκα στην οποία έπλεε ναυάγησε! Το 

κύμα τον παρέσυρε ως την ακτή, όπου η κόρη ενός πολύ πλούσιου κατοίκου της Κέρκυρας, η 

Ναυσικά τον βρήκε και τον βοήθησε. Τον οδήγησε στο αρχοντικό της, όπου ο πατέρας της, 

Αλκίνοος, του υποσχέθηκε βοήθεια και του έδωσε τηλέφωνο για να επικοινωνήσει με την 

οικογένειά του. Η Πηνελόπη σήκωσε το τηλέφωνο, αλλά δεν κατάφερε να μιλήσει με 

ασφάλεια, γιατί φοβόταν τους μνηστήρες που λεηλατούσαν το αρχοντικό τους! Χάρηκε τόσο 

πολύ που άκουσε τη φωνή του αγαπημένου της! Δεν ήξερε όμως τι να κάνει! Ο Οδυσσέας 

αντιλήφθηκε αμέσως τι συμβαίνει από τα μισόλογα της γυναίκας του και αποφάσισε να της 

στείλει e-mail στο οποίο της εξηγούσε πού βρίσκεται και πως από μέρα σε μέρα θα έφτανε! 

Της ζήτησε, επίσης, να του εξηγήσει ποια είναι η κατάσταση στο σπίτι του και τι ακριβώς 

συμβαίνει... 

Ο Οδυσσέας στο νησί των Φαιάκων-σημερινή Κέρκυρα 

https://www.youtube.com/watch?v=HEdww00OrHM 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ, δραστηριότητα δημιουργίας τηλεφώνου και επικοινωνίας μαθητών μέσα 

από την κατασκευή τους, σελ. 285) 

Το νησί της Κέρκυρας  

 Ο Οδυσσέας ξεκίνησε να φύγει με το βαπόρι που του πρόσφερε ο Αλκίνοος, όμως οι 

καιρικές συνθήκες καθυστέρησαν το ταξίδι του... Έτσι, αποφάσισε να γνωρίσει καλύτερα το 

νησί που τον φιλοξενούσε... το νησί των Φαιάκων... την Κέρκυρα!  

Αλκίνοος: Ξέρεις, Οδυσσέα, εμείς οι Φαίακες διακρινόμασταν από την Αρχαιότητα για τη 

ναυτοσύνη και τη φιλοξενία μας! Από το όνομά μας «Φαίακες» ονομάστηκε και το νησί μας, 

νησί των Φαιάκων. Αργότερα, πήρε την ονομασία Κέρκυρα, όπως λέει και το τραγούδι 

Κέρκυρα-Κέρκυρα με το Ποντικονήσι, με τα καντούνια τα στενά.... Η Κέρκυρα, λοιπόν φίλε 

μου Οδυσσέα δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από χώρες ολόκληρες της Δύσης! Η πλατεία στην 

οποία βρισκόμαστε είναι η «Λιστών» μία από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης και η μεγαλύτερη 

των Βαλκανίων! Έρχομαι εδώ, διότι σε αυτή την πλατεία παλιότερα έρχονταν μόνο οι 

ευγενείς, οι πλούσιοι, δηλαδή σαν εμένα που ήταν γραμμένοι σε μία λίστα, γι’αυτό και 

ονομάστηκε «Λιστών»! Σε λίγο θα πάμε να επισκεφθούμε την έπαυλη Αχίλλειον, λίγα 

χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο, που χτίστηκε το 1890 με δαπάνη της αυτοκράτειρας 

Ελισάβετ της Αυστρίας, η οποία ήθελε μία έπαυλη για να μένει στην Κέρκυρα, πιστεύοντας 

πως το κλίμα θα τη βοηθούσε στην ασθενική υγεία της. Η έπαυλη αυτή είναι αφιερωμένη 

στον φίλο σου Αχιλλέα, που πολέμησε κι εκείνος εναντίον της Τροίας! 

Οδυσσέας: Ο Αχιλλέας... (νοσταλγεί το φίλο του και σταματά για λίγο να μιλά...)  

https://www.youtube.com/watch?v=HEdww00OrHM
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Οδυσσέας: Πάντως είναι όλα υπέροχα αγαπητέ μου Αλκίνοε! Τα πανέμορφα στενά, οι 

υπέροχες παραλίες, τα λαμπρά οικοδομήματα! Σε ταξιδεύουν σε άλλη εποχή! 

Αλκίνοος: Σε λίγες μέρες φτάνει και το Πάσχα Οδυσσέα! Μπορεί να το προλάβεις! Εκεί να 

δεις λαμπρότητα και έθιμα, με τους Μπότηδες, να κλέβουν την παράσταση! 

Οδυσσέας: Τους Μπότηδες;;; Τι είναι τούτο πάλι; 

Αλκίνοος: Θα δεις... θα δεις...! 

Κέρκυρα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CE%BA%CE%B5%

CF%82 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%C

E%B1 

Ιστορικά μνημεία και αξιοθέατα της Κέρκυρας 

https://atcorfu.com/el/corfu-monuments-sights/ 

https://blog.terrabook.com/aksiotheata-kerkuras/ 

https://www.youtube.com/watch?v=310vhMfJOx4 

Αχίλλειον Κέρκυρα 

http://www.iefimerida.gr/news/176629/%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%BB%CE%BB%

CE%B5%CE%B9%CE%BF 

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

Πάσχα στην Κέρκυρα 

https://www.youtube.com/watch?v=UNHT8aX01Bo 

(βλ. Παράτημα ΙΙ, Η συνέχεια του παραμυθιού μέσα από το ομαδικό φύλλο εργασίας..., 

σελ.286) 

Συνέχεια... 

Ζάκυνθος 

Καρέτα-καρέτα 

Μόλις ο Οδυσσέας με το πλήρωμά του είδε το νησί της Ζακύνθου, κατευθύνθηκαν 

προς  τη στεριά για να ξεκουραστούν από το κοπιαστικό ταξίδι τους. Πριν φτάσουν στο 

λιμάνι, είδαν κάποια πολύ περίεργα μικρά πλασματάκια να κολυμπάνε στα νερά της 

Ζακύνθου... Ήταν χελώνες! Όλοι παραξενεύτηκαν, καθώς ήξεραν πως οι χελώνες ζουν στη 

στεριά... Μόλις άραξαν στο λιμάνι, ένας υπάλληλος τους εξήγησε πως τα συγκεκριμένα 

πλάσματα είναι ένα σπάνιο είδος χελώνας που ονομάζεται καρέτα-καρέτα και συναντάται στις 

ακτές τις Ζακύνθου.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1
https://atcorfu.com/el/corfu-monuments-sights/
https://blog.terrabook.com/aksiotheata-kerkuras/
https://www.youtube.com/watch?v=310vhMfJOx4
http://www.iefimerida.gr/news/176629/%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://www.iefimerida.gr/news/176629/%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://www.youtube.com/watch?v=dUChshbZwyg
https://www.youtube.com/watch?v=UNHT8aX01Bo
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-Αυτές τις χελώνες οφείλουμε να τις προστατέψουμε! είπε στον Οδυσσέα και στους 

συντρόφους του ο υπάλληλος του λιμανιού. 

(Ανοίξτε το βιβλίο της Μελέτης Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού στην Ενότητα 3. Η φύση είναι το 

σπίτι μας (φυσικό περιβάλλον και προστασία), κεφάλαιο 9: Θέλουμε καθαρές θάλασσες και 

ακτές  και  κεφάλαιο 12: Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, σελίδες 79,86,87. Διαβάστε 

για τους κινδύνους που έχουν να αντιμετωπίσουν τα ζώα, λόγω της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Έπειτα, συζητήστε και απαντήστε μέσα στην ομάδα τα ερωτήματα που τίθενται 

στη σελίδα 87 του βιβλίου της Μελέτης.) 

Ζάκυνθος νησί  

Εκτός, όμως από τις καρέτα-καρέτα, η Ζάκυνθος έχει να επιδείξει πολλά ακόμη 

αξιοθέατα σε σας! Μία αναζήτηση στις προτεινόμενες ιστοσελίδες θα σας πείσει! Επίσης, δεν 

πρέπει να παραλείψουμε πως το συγκεκριμένο νησί υπήρξε ο τόπος του εθνικού μας ποιητή, 

του Διονύσιου Σολωμού! 

http://www.alykesapartments.com/el/article/zakynthos-zante-sightseeing.html 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B

8%CE%BF%CF%83%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=

648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLm4H597nRAhVeMFAKHS_6DyoQ_

AUIBigB 

γενέτειρα Δ. Σολωμού 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%C

E%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CF%8C%C

F%82 

Ιθάκη 

Η επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη  

Ο Οδυσσέας με τους άντρες του, μετά την περιπλάνησή τους στη Ζάκυνθο πήραν πάλι 

το δρόμο προς την Ιθάκη... Μετά από πολλές ακόμη φουρτούνες που συνάντησε στο ταξίδι 

του, το βαπόρι που του είχε δώσει ο Αλκίνοος χτύπησε στα βράχια και καταστράφηκε μαζί με 

όλο το πλήρωμά του! Το κύμα ξέβρασε τον Οδυσσέα στις ακτές της Ιθάκης... Όταν ξύπνησε 

και συνειδητοποίησε πού βρίσκεται αγχώθηκε πάρα πολύ... Αναλογίστηκε τι μπορεί να 

συμβαίνει στην Πηνελόπη! Τη συνέχεια όλων όσων διαδραματίστηκαν θα τη μάθουμε μέσα 

από το προτεινόμενο βίντεο: 

https://www.youtube.com/watch?v=WXsAQPg0D-8 

Ιθάκη σήμερα 

 Ο Οδυσσέας αφού έδιωξε τους μνηστήρες από το αρχοντικό του και απ’ την Ιθάκη 

αποφάσισε να περάσει τις λίγες μέρες που του έμειναν στον τόπο του, που τόσο πολύ 

αγαπούσε... Η σημερινή όψη του νησιού διέφερε πάρα πολύ από αυτή που είχε όταν ο 

Οδυσσέας κατοικούσε εκεί… Ο ήρωάς μας από τη λαχτάρα του να περιγράψει στους φίλους 

του, που βρίσκονταν στον κόσμο των μύθων τη σημερινή μορφή του νησιού του, τους έστειλε 

μια ταξιδιωτική κάρτα.  

http://www.alykesapartments.com/el/article/zakynthos-zante-sightseeing.html
https://www.google.gr/search?q=%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLm4H597nRAhVeMFAKHS_6DyoQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLm4H597nRAhVeMFAKHS_6DyoQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLm4H597nRAhVeMFAKHS_6DyoQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLm4H597nRAhVeMFAKHS_6DyoQ_AUIBigB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=WXsAQPg0D-8
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(βλ. Παράρτημα ΙΙ, Δραστηριότητα ταξιδιωτικής κάρτας, σελ.287) 

 Οι μέρες πέρασαν κι ο Οδυσσέας παίρνει το δρόμο της επιστροφής για τον κόσμο των 

μύθων... Είναι ενθουσιασμένος και ταυτόχρονα συγκινημένος από το ταξίδι του! Φεύγει, 

λοιπόν, από το Ιόνιο με τις καλύτερες εντυπώσεις και γεμάτος εικόνες και συναισθήματα! 

Μεταστάδιο: 

Φεύγουμε από τα Επτάνησα με την γλυκιά ανάμνηση ενός παραδοσιακού τραγουδιού 

των Επτανήσων. «Μενεξέδες και ζουμπούλια»...  

(Το τραγούδι προβάλλεται, ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές μαθαίνουν να χορεύουν στους ρυθμούς 

του βαλς των Επτανήσων!  

βίντεο και λόγια τραγουδιού 

 http://kithara.to/ss.php?id=MjgzNDUzODI3 

βίντεο βημάτων βαλς 

https://www.youtube.com/watch?v=mzf_YfSumzk ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kithara.to/ss.php?id=MjgzNDUzODI3
https://www.youtube.com/watch?v=mzf_YfSumzk
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Ενότητα 11: Όλοι οι ήρωες σε ένα παραμύθι 

Παραμύθι 

 

Προστάδιο: 

 Μόλις ολοκλήρωσαν το ταξίδι τους οι εννέα ήρωες, διοργάνωσαν μία πανεθνική 

παραμυθική συνάντηση, στην οποία ενημέρωσαν όλους τους κατοίκους του παραμυθικού 

κόσμου, σχετικά με το τι είδαν στην Ελλάδα του ανθρωπόκοσμου! 

(βλ. Παράρτημα ΙΙ για δραστηριότητες Προσταδίου, Κυρίου Σταδίου και Μετασταδίου, σελ. 

290) 
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Παράρτημα ΙΙ – Το Εκπαιδευτικό Υλικό 
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Παράρτημα ΙΙ – Το Εκπαιδευτικό Υλικό 

Εισαγωγικό 

 Το Παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνει τα φύλλα εργασίας, τις αναλυτικές οδηγίες των 

δραστηριοτήτων, χρήσιμες εικόνες, τα υλικά και τα μέσα που είναι απαραίτητα για την 

υλοποίηση κάθε θεματικής ενότητας (εκ των έντεκα) και των υποενοτήτων τους, καθώς και το 

σύνολο των χρήσιμων ιστοσελίδων, συγκεντρωμένο ανά ενότητα, το οποίο στο Παράρτημα Ι 

παρουσιάστηκε διασκορπισμένο, στα σημεία χρήσης του, εντός των γραπτών παραμυθιών. 

 Επιπλέον, όλο το υλικό, είναι διαρθρωμένο βάσει της σειράς και της διαδοχής των 

δραστηριοτήτων της πρότασης ανά ενότητα ή υποενότητα, όπως αυτή αναφέρεται τόσο στις 

παραπομπές που υπάρχουν κατά το Παράρτημα Ι (βλ. από σελ.125έως σελ.182) όσο και κατά 

τις προτάσεις υλοποίησης των έντεκα θεματικών ενοτήτων (βλ. από σελ.44 έως σελ.45). 
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Ενότητα 1: Ας γνωρίσουμε τους ήρωες 

Εκπαιδευτικό Υλικό 

 

Κύριο στάδιο: 

Φύλλο εργασίας Γεωγραφικών Διαμερισμάτων 

  

o Να συμπληρώσετε, σε ομάδες, τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. 

o Συμβουλευτείτε κάποιον έντυπο ή ηλεκτρονικό χάρτη ή τον Άτλαντα ή το Google 

Earth. 
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Λύσεις φύλλου εργασίας για το δάσκαλο 
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Μεταστάδιο: 

Οδηγίες παιχνιδιού: 

Παιχνίδι ψείρες [με ονόματα νομών και ηρώων (για προθέρμανση)]: 

Όλοι οι παίχτες συγκεντρώνονται σε κύκλο. Ένας μπαίνει μέσα στον κύκλο, φωνάζει το 

όνομα ενός νομού, ο οποίος αντιστοιχεί σε κάποιο άλλο παιδί και πετά ψηλά την μπάλα.  Το 

άτομο που θα ακούσει το όνομα του νομού που αντιστοιχεί σε εκείνο  πρέπει να πιάσει την 

μπάλα. Αν πιάσει την μπάλα τότε λέει ένα άλλο όνομα νομού. 

Αν όμως δεν πιάσει την μπάλα τότε οι άλλοι παίχτες τρέχουν όσο πιο μακριά μπορούν. Ο 

παίχτης που δεν έπιασε την μπάλα λέει «123 στοπ!». Όταν ακούσουν οι παίχτες «123 στοπ!» 

σταματούν να τρέχουν και κάθονται ακίνητοι. Αν ο παίχτης που έχει την μπάλα δεν κοιτάζει, 

οι υπόλοιποι παίχτες μπορούν να κουνηθούν. Τότε ο παίχτης που κρατάει την μπάλα κοιτάζει 

για να δει ποιος παίχτης είναι πιο κοντά και κάνει 3 βήματα. Μετά στοχεύει τον παίχτη που 

έχει για στόχο και ρίχνει την μπάλα. Αν η μπάλα δεν ακουμπήσει τον παίχτη τότε ο παίχτης 

που έριξε την μπάλα παίρνει αρνητικό πόντο δηλαδή ψείρα,  εάν, όμως, η μπάλα ακουμπήσει 

τον παίχτη τότε ο παίχτης που ακούμπησε η μπάλα παίρνει ψείρα. Έπειτα, 

ξανασυγκεντρώνονται σε κύκλο και η διαδικασία ξεκινά από την αρχή. 

Αν ένας παίχτης φτάσει στις 5 ψείρες τότε ο άλλοι παίχτες συγκεντρώνονται σε ένα μέρος για 

να μην τους βλέπει ο παίχτης με τις 5 ψείρες. Στο χέρι ενός παίχτη βγάζουν αντί για 

παρατσούκλια, 5 ονόματα ηρώων από αυτούς που έχουμε γνωρίσει. Ο παίχτης με τις 

5 ψείρες διαλέγει ένα δάκτυλο στην τύχη και ό,τι παρατσούκλι-όνομα πετύχει έτσι πρέπει να 

φωνάζουν τον παίχτη από εδώ και πέρα και όχι με το αρχικό όνομα νομού που του 

αντιστοιχούσε, αλλιώς θα πάρουν ψείρα. 

Χοροί για Μεταστάδιο: 

1. Ζωναράδικος - Θράκη 

2. Ράικο - Μακεδονία 

3. Συρτό στα τρία - Ηπείρου 

4. Καραγκούνα – Θεσσαλία 

5. Συρτάκι – Στερεά Ελλάδα 

6. Καλαματιανός – Πελοπόννησος 

7. Σούστα – Κρήτη 

8. Νησιώτικος Συρτός – Νησιά Αιγαίου – «Μες του Αιγαίου τα νησιά» 

9. Βαλς – Επτανήσων – «Μενεξέδες και Ζουμπούλια» 

Για τα βήματα των χορών βλ. εδώ:  

http://pelop.pde.sch.gr/sym11-

mes/wordpress/%CF%86%CE%B1/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE

%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF/ 

Υλικά και μέσα διδασκαλίας-Ενότητα 1.Ας γνωρίσουμε τους ήρωες: 

Μέσα διδασκαλίας: 

 Παραμύθι 

 Χορός 

http://pelop.pde.sch.gr/sym11-mes/wordpress/%CF%86%CE%B1/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF/
http://pelop.pde.sch.gr/sym11-mes/wordpress/%CF%86%CE%B1/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF/
http://pelop.pde.sch.gr/sym11-mes/wordpress/%CF%86%CE%B1/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF/
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 Τραγούδι 

Υλικά διδασκαλίας: 

 Διαδραστικός πίνακας 

 Προτζέκτορας για προβολή παραμυθιού  

 Παρουσίαση powerpoint  

 Ηχεία 

 Φύλλο εργασίας γεωγραφικών διαμερισμάτων / ανά ομάδα 

 Υλικά για εννοιολογικό χάρτη, ανάλογα με το αν είναι έντυπος (χαρτόνια, 

μαρκαδόροι, κ.τ.λ.) ή ηλεκτρονικός (υπολογιστής, απαιτούμενα προγράμματα, κ.λ.τ.) 

 Ηλεκτρονικός/ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

 Μπάλα 

 Πολιτικός χάρτης 

Χρήσιμες ηλεκτρονικές ιστοσελίδες/εργαλεία/λογισμικά – Ας γνωρίσουμε τους ήρωες: 

 Google Earth 

 Mindmeister ή Inspiration 

 Ιστοσελίδα για παραδοσιακούς χορούς: 

http://pelop.pde.sch.gr/sym11-

mes/wordpress/%CF%86%CE%B1/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%8

4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-

%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF/ 

 Ήχοι παραμυθιών: 

https://www.youtube.com/watch?v=qGdottSmf5s 

 Εννοιολογικοί χάρτες 

https://www.mindmeister.com/688322401# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pelop.pde.sch.gr/sym11-mes/wordpress/%CF%86%CE%B1/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF/
http://pelop.pde.sch.gr/sym11-mes/wordpress/%CF%86%CE%B1/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF/
http://pelop.pde.sch.gr/sym11-mes/wordpress/%CF%86%CE%B1/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF/
http://pelop.pde.sch.gr/sym11-mes/wordpress/%CF%86%CE%B1/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF/
https://www.youtube.com/watch?v=qGdottSmf5s
https://www.mindmeister.com/688322401
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Ενότητα 2: Ο Αλαντίνογλου 

Εκπαιδευτικό Υλικό 

 

(Α)Εισαγωγικό μέρος Αλαντίνογλου 

Κύριο Στάδιο: 

Φύλλο εργασίας Αλαντίνογλου (Α) 

Τζίνι: - Θέλουμε η κάθε ομάδα της τάξης σας, μιας που βλέπω ότι είσαστε χωρισμένοι 

σε ομάδες, να γράψει σε α’ ενικό πρόσωπο, με τη συνεργασία όλων των μελών της, τα λόγια 

που θα πρέπει να πει ο ντροπαλός μας Αλαντίνογλου στους φύλακες. Θέλουμε να διηγηθείτε 

με λίγα λόγια τι συνέβη στον Αλαντίνογλου, τη Γιασεμή και τι έκανε ο πανούργος 

Τζαφάρογλου, χρησιμοποιώντας παρελθοντικούς χρόνους. Θέλουμε, επίσης, να αναφέρετε τι 

συμβαίνει τώρα και πού βρίσκεται η Γιασεμή, χρησιμοποιώντας τον Ενεστώτα. Και… τέλος, 

θέλουμε να χρησιμοποιήσετε μελλοντικούς χρόνους για να περιγράψετε τι θέλει να κάνει ο 

Αλαντίνογλου, ώστε να ελευθερώσει τη Γιασεμή. Μην ξεχνάτε όμως: Όλη η διήγηση θα 

πρέπει γίνει σε α’ ενικό πρόσωπο! Ώστε να πάρει έτοιμα τα λόγια ο Αλαντίν και να τα πει 

στους φρουρούς! Επίσης, θα πρέπει να προσέξετε τα λόγια να είναι περίπου 200-250 λέξεις! 

(Περίπου 20 με 25 σειρές! Δεν πειράζει αν είναι λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο!). Τέλος… 

θυμηθείτε!!!: Οι φρουροί δεν πρέπει να μάθουν πως κι εγώ θα περάσω την πύλη, γιατί εγώ θα 

είμαι κρυμμένος στο λυχνάρι μου…  

Σχεδιάγραμμα:         

 Ποιος είναι ο Αλαντίνογλου και ποια η ζωή του; 

 Πώς γνώρισε τη Γιασεμή; 

 Πώς βρέθηκε η Γιασεμή στο σπίτι του και γιατί έφυγε από το παλάτι; 

 Τι πανουργίες έκανε ο Τζαφάρογλου; 

 Πώς κατάφερε να την κλέψει; 

 Πού την πήγε; 

 Τι πρόκειται να κάνει ο Αλαντίνογλου και γιατί θέλει να πάει στον κόσμο των 

ανθρώπων; 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Τώρα καταγράφετε τα λόγια του Αλαντίνογλου που πρόκειται να πει στους φρουρούς για 

να τους πείσει:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Υλικά και μέσα διδασκαλίας-Εισαγωγική φάση Αλαντίνογλου (Α): 

Μέσα διδασκαλίας: 

 Παραμύθι 

 Ζωγραφική 

Υλικά διδασκαλίας: 

 Προτζέκτορας για προβολή παραμυθιού 

 Παρουσίαση powerpoint  

 Ηχεία 

 Χάρτης με γεωγραφικά διαμερίσματα και νομούς που θα τοποθετηθεί σε κεντρικό 

σημείο της τάξης 

 Φύλλο εργασίας / παραγωγής λόγου/ανά ομάδα, στο οποίο αναγράφονται όλα όσα 

ζητά το Τζίνι από τους μαθητές. Πάνω στο ίδιο φύλλο, εκτός από τον κενό χώρο, στον 

οποίο θα πρέπει οι μαθητές να διηγηθούν όλα όσα έχουν συμβεί για να πείσουν τους 

φύλακες, υπάρχει και χώρος για σχεδιάγραμμα, το οποίο θα πρέπει να κατασκευάσει 

κάθε ομάδα πριν φτάσει στο στάδιο της παραγωγής λόγου 

 Υλικό για σκίτσα: φύλλα Α4, μολύβια, σβήστρες, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, κ.ά. 

 

(Β) Κύριο μέρος Αλαντίνογλου – Το ταξίδι στη Θράκη 

Τραγούδια που ακούγονται πίσω από την αφήγηση: 

https://www.youtube.com/watch?v=kpi9cnBzzo0 

Προστάδιο: 

Καταλήξεις ονομάτων: 

http://2gym-kalam.mes.sch.gr/onomata/eponyma.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kpi9cnBzzo0
http://2gym-kalam.mes.sch.gr/onomata/eponyma.html
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Κύριο Στάδιο: 

Φύλλο εργασίας 1 δυσ- / δισ-  

 Στο παραμύθι υπάρχουν λέξεις που γράφονται  με δυσ- και άλλες λέξεις που 

γράφονται με δισ- . Να διαβάστε, ανά ομάδες, τη διαφορά και να λύσετε την άσκηση. 

Απόσπασμα παραμυθιού: 

«Ταξίδευαν… ταξίδευαν… ώρες και ώρες… πάνω στο μαγικό τους χαλί, περνώντας 

από τα περισσότερα χωριά των Πομάκων και φτάνοντας πολύ ψηλά… στα πιο δύσβατα 

μέρη…. Ψηλά, στην οροσειρά της Ροδόπης… Εκεί όπου οι μετακινήσεις είναι πολύ δύσκολες, 

ειδικά το χειμώνα… Κάποια στιγμή, συνάντησαν μπροστά τους συρματοπλέγματα… 

Βρέθηκαν σε δίλλημα…»  

 

 

(σελ. 19, βιβλίο ,μαθητή Δ΄ Δημοτικού, τεύχος α΄) 
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Φύλλο εργασίας 2 Αόριστος-Συνοπτικός Μέλλοντας 

Στο παραμύθι συναντάμε μία παράγραφο η οποία βρίσκεται σε χρόνο Ενεστώτα. Να 

μετατρέψετε, ανά ομάδες, τη συγκεκριμένη παράγραφο σε Αόριστο και Συνοπτικό Μέλλοντα 

και να ζωγραφίσετε τις εικόνες που δημιουργούνται στο μυαλό σας διαβάζοντάς το. 

 

Απόσπασμα παραμυθιού: 

Αλλάζουν, λοιπόν, την πορεία τους και κατευθύνονται προς την Κομοτηνή. Άρχίζουν να 

περιπλανιούνται στους δρόμους και στα στενά της… Εκεί όπου συναντιούνται δύο πολιτισμοί. 

Αυτός της Ανατολής με αυτόν της Δύσης. Γυναίκες με μαντίλια ή χωρίς, άντρες που 

απολαμβάνουν τον ναργιλέ τους ή άλλοι που ετοιμάζουν μπροστά στα μάτια σας “σουτζούκ 

λουκούμ”. Εκεί το “καλημέρα” ανταμώνει με το “σαλαμαλέκουμ”. Μια πόλη περίπου 50.000 

κατοίκων, η πρωτεύουσα του νομού Ροδόπης, η Κομοτηνή, συνδυάζει δύο πολιτισμούς σε 

απόλυτη αρμονία. Η μακραίωνη ιστορία της εκτείνεται από τα αρχαία χρόνια μέχρι και τη 

νεότερη ιστορία της χώρας. Ωστόσο, η εποχή που αναμφισβήτητα άφησε το στίγμα της στην 

πόλη ήταν η Οθωμανική περίοδος. Ο Αλαντίνογλου και το Τζίνι μένουν έκπληκτοι από τα κτίρια 

εκείνης της εποχής, καθώς και τα πολλά τζαμιά που υπάρχουν σε όλη την πόλη. Εκτός όμως από 

τα κτίρια, ζωντανό παράδειγμα είναι και ο μεγάλος αριθμός πολιτών, οι οποίοι είναι 

μουσουλμάνοι. Τούρκικα μαγαζιά, φαγητά αλλά και πολλά γλυκά, τα βρίσκουν σε κάθε γωνιά 

της πόλης. Όμως, πολλοί είναι και οι Έλληνες τις περιοχής, οι οποίοι γίνονται ακόμα 

περισσότεροι κατά τους χειμερινούς μήνες καθώς στην πόλη υπάρχουν αρκετά πανεπιστήμια. 

Καθώς περιπλανιούνται, λοιπόν, οι ήρωές μας μέσα στην Κομοτηνή, φτάνουν στο κέντρο της 

πόλης, όπου συναντούν την παλιά αγορά, με τα μικροκαταστήματα, τις εικόνες από το παρελθόν 

και το μέλλον. Το άρωμα του φρεσκοκαβουρδισμένου καφέ και τα γλυκίσματα τους κάνουν για 

λίγο να ξεχάσουν το σκοπό της περιπλάνησής τους και να χαθούν στα αρώματα και τα χρώματα 

της αγοράς.  
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Να μετατρέψετε την παράγραφο στον Αόριστο: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Να μετατρέψετε την παράγραφο στο Συνοπτικό Μέλλοντα: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Εδώ ζωγραφίζουμε τις εικόνες που μας δημιουργούνται στο μυαλό διαβάζοντας το 

απόσπασμα: 
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Φύλλο εργασίας 3 Η ιστορία του καρναβαλιού 

Στο παραμύθι συναντάμε μία παράγραφο στην οποία γίνεται αναφορά στο καρναβάλι 

της Αρχαίας Ελλάδας, αλλά και στην παράδοση του καρναβαλιού της Ξάνθης. Μέσα από τις 

ιστοσελίδες και τα ιστολόγια που σας δίνονται, αλλά και από άλλες πηγές που μπορείτε να 

αναζητήσετε ανά ομάδες, να αναφερθείτε στις ομοιότητες και τις διαφορές του καρναβαλιού 

της Αρχαίας Ελλάδας σε σχέση με αυτό της Ξάνθης και να τις καταγράψετε. 

 

Το καρναβάλι στην Αρχαία Ελλάδα: 

  

 

Το καρναβάλι στη σύγχρονη εποχή – Καρναβάλι Ξάνθης: 
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Ομοιότητες 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Διαφορές 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Μεταστάδιο: 

Παιχνίδι - «Η σκυταλοδρομία των στοιχείων» : 

Σκυταλοδρομία- ρήματα - επίθετα ουσιαστικά – υπάρχουν 3 καλάθια απέναντι από το σημείο 

στο οποίο βρίσκονται τα μέλη των ομάδων. Οι μαθητές βρίσκονται ο ένας πίσω από τον άλλο 

σε σειρά, 4εις σειρές των 5 ατόμων. Η σκυτάλη θα είναι ένας  μαρκαδόρος διαφορετικού 

χρώματος για κάθε ομάδα(π.χ. κόκκινος για την ομαδα Α, μπλε για την ομάδα Β, πράσινος για 

την ομάδα Γ, μαύρος για την ομάδα Δ), με τον οποίο θα μαρκάρουν την καρτέλα, την οποία 

θα παίρνει κάθε φορά ένας μαθητής κάθε ομάδας από ένα καλάθι, το οποίο θα βρίσκεται στη 

μέση της διαδρομής μεταξύ του σημείου που βρίσκονται τα παιδιά και των τριών καλαθιών. 

Το καλάθι στη μέση, θα περιέχει τα στοιχεία-καρτέλες. Κάθε παιδί πρέπει να πάρει το 

στοιχείο, να προχωρήσει μέχρι το σημείο που βρίσκονται τα 3 καλάθια και να επιλέξει ποιο 

είναι το κατάλληλο καλάθι για να το ρίξει: Το καλάθι με τα ρήματα, τα ουσιαστικά ή τα 

επίθετα; Πριν το ρίξει, όμως, θα πρέπει να αφήσει ένα σημαδάκι με το χρώμα του 

μαρκαδόρου της ομάδας του, έτσι ώστε κατά τη συλλογή των στοιχείων να γνωρίζει η 

εκπαιδευτικός ποιας ομάδας ήταν το παιδί το οποίο τοποθέτησε την καρτέλα στο αντίστοιχο 

καλάθι, ώστε στην τελική αξιολόγηση να αποφανθούν αν η κάθε καρτέλα έχει τοποθετηθεί 

σωστά και αν όχι, ποια ομάδα έκανε λάθος. Οι καρτέλες χωρίς σημαδάκι θα θεωρούνται 

άκυρες. Για κάθε σωστή τοποθέτηση καρτέλας, η κάθε ομάδα θα παίρνει και 1 βαθμό. Για 

κάθε λάθος τοποθέτηση, θα μειώνεται ένας βαθμός στην ομάδα. Ο χρόνος θα σταματήσει με 

το που τελειώσει πρώτη κάποια ομάδα 2 γύρους, εφόσον, δηλαδή, έχουν ολοκληρώσει όλα τα 

παιδιά της ομάδας τη διαδικασία δύο φορές. 

Τα 40 στοιχεία μπορεί να είναι τα εξής: 

Ο Τζαφάρογλου  

κρύβει  

τη Γιασεμή  

στη Σαμοθράκη  

Ρωτούν  

τους λιγοστούς  

κατοίκους 

αν είδαν  

τον πανούργο  

μάγο  

την όμορφη  

πριγκίπισσα   

Άφησαν  

τη βάρκα  
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στη στεριά 

βρέθηκαν  

στο Ιερό  

των Μεγάλων  

Θεών  

πέρασαν  

το βουνό  

Σάος  

έφτασαν  

στον οικισμό  

Θέρμες  

μπήκαν  

στη σπηλιά  

του καταρράχτη  

στο χείμαρρο  

του Φονιά   

είπε  

ο ευγενικός  

ψαράς. 

Ο Αλαντίνογλου  

το Τζίνι  

ακολούθησαν  

τη διαδρομή  

που χάραξε  

ο αλιευτής  

στο χάρτη 

Υλικά και μέσα διδασκαλίας-Αλαντίνογλου (Β) : 

Μέσα διδασκαλίας 

 Παραμύθι 
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 Παιχνίδι 

 Ζωγραφική 

Υλικά διδασκαλίας 

 Προτζέκτορας για προβολή παραμυθιού 

 Παρουσίαση powerpoint ΑΛ 2 

 Ηχεία 

 Χάρτης με γεωγραφικά διαμερίσματα και νομούς που θα τοποθετηθεί σε κεντρικό 

σημείο της τάξης 

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

 Χαρτόνι κάθε ομάδας χωρισμένο σε τρία κομμάτια, σύμφωνα με τους νομούς 

 Φύλλο εργασίας / ασκήσεων δυσ-/δισ- 

 Φύλλο εργασίας / ασκήσεων Αόρ. – Συνοπτικός Μέλλοντας + ζωγραφίζουμε τις 

εικόνες που μας δημιουργούνται από την αφήγηση 

 Φύλλο εργασίας καρναβάλι Ξάνθης-Αρχαιότητας/ ομοιότητες-διαφορές  

 Υλικά παιχνιδιών: καλάθι, καρτελάκια, μαρκαδόροι 

Χρήσιμες ιστοσελίδες-Αλαντίνογλου (Β): 

Παράλληλα με την αφήγηση μπορούν να προβληθούν σημεία από τις παρακάτω ιστοσελίδες: 

Η αναζήτηση για την πριγκίπισσα Γιασεμή στον Έβρο:  

Έβρος: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=NsqY40Iddn0 

Εθνικό Πάρκο Δάσους της Δαδιάς –Λευκίμης – Σουφλίου: 

http://dadia-np.gr/ 

Αλεξανδρούπολη: 

https://www.youtube.com/watch?v=gZgxZPcQD4E 

Πομακοχώρια νομού Έβρου: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%

CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%B1 

 https://www.youtube.com/watch?v=I9g11tJwPyo 

Η αναζήτηση για την πριγκίπισσα Γιασεμή στη Ροδόπη: 

https://www.youtube.com/watch?v=yTANpmaEYeY
https://www.youtube.com/watch?v=NsqY40Iddn0
http://dadia-np.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=gZgxZPcQD4E
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://www.youtube.com/watch?v=I9g11tJwPyo
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Πομακοχώρια νομού Ροδόπης: 

http://www.thetravelbook.gr/article.asp?catid=30798&subid=2&pubid=63929385 

Πομάκοι: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%BF%

CE%B9 

Ροδόπη: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7 

Η αναζήτηση για την πριγκίπισσα Γιασεμή στην Ξάνθη: 

Αξιοθέατα Ξάνθης: 

http://www.cityofxanthi.gr/enimerosi/episkeptes/axiotheata 

http://www.pexanthis.eu/index.php/menu-tourismos/aksiotheata.html 

Καρναβάλι Ξάνθης: 

http://www.taxidologio.gr/xanthi-todo-carnival.html 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CF%8E%C

F%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%C

E%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9 

https://www.youtube.com/watch?v=JIeP38go_GM 

Το Καρναβάλι στην Αρχαιότητα: 

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/02/blog-post_19.html 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B

2%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1-

%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%C

E%B1&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKE

wjE6sTEgZ7LAhUn4XIKHYq_DW8QsAQIMg 

https://sinolo.wordpress.com/2013/03/10/%CF%84%CE%B9-

%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-

%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9-

%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%B7-

%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9-2/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE

%B5%CF%82 

Η αναζήτηση στη Σαμοθράκη: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%C

E%AC%CE%BA%CE%B7 

http://www.thetravelbook.gr/article.asp?catid=30798&subid=2&pubid=63929385
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%B7
http://www.cityofxanthi.gr/enimerosi/episkeptes/axiotheata
http://www.pexanthis.eu/index.php/menu-tourismos/aksiotheata.html
http://www.taxidologio.gr/xanthi-todo-carnival.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9
https://www.youtube.com/watch?v=JIeP38go_GM
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/02/blog-post_19.html
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjE6sTEgZ7LAhUn4XIKHYq_DW8QsAQIMg
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjE6sTEgZ7LAhUn4XIKHYq_DW8QsAQIMg
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjE6sTEgZ7LAhUn4XIKHYq_DW8QsAQIMg
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjE6sTEgZ7LAhUn4XIKHYq_DW8QsAQIMg
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjE6sTEgZ7LAhUn4XIKHYq_DW8QsAQIMg
https://sinolo.wordpress.com/2013/03/10/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9-2/
https://sinolo.wordpress.com/2013/03/10/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9-2/
https://sinolo.wordpress.com/2013/03/10/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9-2/
https://sinolo.wordpress.com/2013/03/10/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9-2/
https://sinolo.wordpress.com/2013/03/10/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9-2/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%

CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%

CE%B7%CF%82 

 

(Γ) Τελικό Αλαντίνογλου 

Προστάδιο: 

Τα ενωμένα στοιχεία που πρέπει να δημιουργήσουν οι μαθητές: 

Ο Τζαφάρογλου κρύβει τη Γιασεμή στη Σαμοθράκη. 

Ρωτούν τους λιγοστούς κατοίκους αν είδαν τον πανούργο μάγο – την όμορφη πριγκίπισσα.  

- Άφησαν τη βάρκα στη στεριά, βρέθηκαν στο Ιερό των Μεγάλων Θεών, πέρασαν το 

βουνό Σάος, έφτασαν στον οικισμό Θέρμες, μπήκαν στη σπηλιά του καταρράχτη στο 

χείμαρρο του Φονιά, είπε ο ευγενικός ψαράς. 

-  

Ο Αλαντίνογλου, το Τζίνι, ακολούθησαν τη διαδρομή που χάραξε ο αλιευτής στο χάρτη. 

Κύριο στάδιο: 

Σαμοθράκη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%C

E%AC%CE%BA%CE%B7 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%

CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%

CE%B7%CF%82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
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Δραστηριότητα σε ομάδες: 

Παίρνοντας αφορμή από τα στοιχεία που ενώσατε, να γράψετε τη συνέχεια της 

ιστορίας, σε ομάδες, ώστε να δώσετε ένα τέλος στην αναζήτηση των ηρώων μας. Για να 

καταφέρετε  να γράψετε με επιτυχία τη συνέχεια της ιστορίας συμβουλευτείτε ιστοσελίδες 

σχετικές με τη Σαμοθράκη. Η καλύτερη ιστορία θα επιλεχθεί ως το τέλος του παραμυθιού 

μας. 

Υποσημείωση 1: Μην ξεχάσετε πριν γράψετε την ιστορία σας να κάνετε ένα σχεδιάγραμμα! 

Υποσημείωση 2: Η ιστορία σας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δύο σελίδες!  

Υποσημείωση 3: Ερωτήσεις που μπορεί να σας βοηθήσουν: 

- Σε ποιο σημείο της Σαμοθράκης έψαξαν; 

- Τι συνάντησαν στη διαδρομή που τους έκανε να μάθουν για τον πολιτισμό, τα 

ιστορικά και φυσιογνωμικά του νησιού; 

- Ποιος τους βοήθησε να εντοπίσουν τον Τζαφάρογλου και τη Γιασεμή;  

- Με ποιον τρόπο τους βοήθησε; 

- Κατάφεραν να ελευθερώσουν τη Γιασεμή; Αν ναι, πώς; Αν όχι, γιατί δεν τα 

κατάφεραν; 

- Τι γίνεται στο τέλος; Είναι αίσιο το τέλος ή όχι και γιατί; 

Σχεδιάγραμμα: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Τέλος παραμυθιού: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Υλικά και μέσα διδασκαλίας – Τελικό Αλαντίνογλου (Γ): 

Μέσα διδασκαλίας 

 Παραμύθι 

 Παιχνίδια ρόλων 

Υλικά διδασκαλίας 

 Προτζέκτορας για προβολή παραμυθιού 

 Ηχεία 

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

 Φύλλο εργασίας / παραμυθιού ανά ομάδα  

 Χάρτης με γεωγραφικά διαμερίσματα και νομούς που θα τοποθετηθεί σε κεντρικό 

σημείο της τάξης 

 Καλάθια με στοιχεία-καρτελάκια από την προηγούμενη φάση 

 Ένα μεγάλο χαρτόνι για να κολλήσουμε τα στοιχεία 

Χρήσιμες ιστοσελίδες – Τελικό Αλαντίνογλου (Γ): 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%C

E%AC%CE%BA%CE%B7 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%

CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%

CE%B7%CF%82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
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Ενότητα 3: Ο Μέγας Κιχώτης 

Εκπαιδευτικό Υλικό 

 

(Α) Εισαγωγικό μέρος Μέγα Κιχώτη 

Κύριο Στάδιο: 

Φύλλο εργασίας επιστολής  

Μαθαίνουμε να γράφουμε μια επιστολή! 

«Η επιστολή του Μέγα Κιχώτη προς τον αρχηγό των παραμυθικών ηρώων.» 

 Στο παρακάτω απόσπασμα, ο Πάντσο προτείνει στο Μέγα Κιχώτη να στείλει μία 

επιστολή προς τον αρχηγό των παραμυθικών ηρώων με την οποία θα ζητά να τον πάρει μαζί 

του στο ταξίδι του στη Μακεδονία. Ο Μέγας Κιχώτης, όμως, δυσκολεύεται πολύ. Διαβάστε 

το απόσπασμα και στη συνέχεια γράψτε εσείς μία επιστολή, ανά ομάδες, ώστε να βοηθήσετε 

το Μέγα Κιχώτη. Την επιστολή θα την τοποθετήσετε και σε φάκελο που θα αναγράφει τα 

απαραίτητα στοιχεία, τόσο του αποστολέα, όσο και του παραλήπτη. Μην ξεχνάτε πως την 

επιστολή τη γράφετε σα να είσαστε εσείς ο Μέγας Κιχώτης! Επιπλέον, προσέξτε πολύ το 

επίσημο ύφος της επιστολής, τη γλώσσα, αλλά και τα επιχειρήματα τα οποία πρέπει να 

δώσετε. Όσον αφορά στη δομή της επιστολής, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ η ηλεκτρονική 

διεύθυνση που θα συναντήσετε παρακάτω.  

 

Απόσπασμα παραμυθιού: 

Πάντσο: - Μμμ… αφέντη μου και κύρη μου, νομίζω πως μου ήρθε μια πολύ καλή ιδέα! 

 Μέγας Κιχώτης: - Ιδέα; Τι ιδέα μπορεί να σου ήρθε εσένα παιδί μου, την οποία δεν 

κατάφερα να σκεφτώ εγώ πριν από σένα; 

 Πάντσο: - Να, αναρωτιέμαι μήπως θα μπορούσες να γράψεις και να στείλεις στον 

αρχηγό των παραμυθικών ηρώων κανένα από εκείνα τα επίσημα χαρτιά που γράφεις πού και 

πού, με τα οποία ζητάς κάτι ευγενικά. Μπορείς, λοιπόν, να γράψεις ένα τέτοιο επίσημο γράμμα 

στο οποίο να ζητάς να έρθω κι εγώ μαζί σου και να εξηγείς και τους λόγους που θέλεις να το 

κάνεις αυτό; 

 Μέγας Κιχώτης: - Για ποια επίσημα χαρτιά και γράμματα μιλάς βρε; Ααα!!! τις 

επιστολές μάλλον θα εννοείς!  

 Πάντσο: - Αυτές ακριβώς τις επι…στολιές εννοώ!  

 Μέγας Κιχώτης: Επιστολές λέγονται καλέ μου Πάντσο! Δεν έχουν σχέση με κανένα 

πιστόλι και με καμιά πιστολιά! Ε - ΠΙ - ΣΤΟ - ΛΕΣ!  Είναι επίσημα γράμματα, τα οποία, σαν 

επίσημα που είναι, γράφονται σε επίσημο ύφος, έχουν συγκεκριμένη δομή και παρέχουν 

επιχειρήματα με τα οποία στηρίζεις την άποψή σου.  Μμμ… μόνο που για να  γράψω μία θα 

 



 

 200 

χρειαστώ επιχειρήματα… Άσε που έχω και πολύ καιρό να στείλω κάποια επιστολή και δεν 

θυμάμαι καν τη δομή της!  Τέλος πάντων… θα το προσπαθήσω… 

 Ο Μέγας Κιχώτης, αγχωμένος ξεκίνησε να γράφει, να σβήνει, να τσαλακώνει να τα 

χαρτιά να τα πετάει, να ξαναγράφει καινούρια και όλα πάλι απ’ την αρχή… Ίδρωνε, 

ξαναΐδρωνε,  δίχως να καταφέρνει να ολοκληρώσει κάποια επιστολή… 

 Κρίμα είναι ο καημένος… Ταλαιπωρήθηκε πολύ δίχως αποτέλεσμα! Λοιπόν, τι λέτε 

παιδιά;;; Να βοηθήσουμε το Δον Κιχώτη να γράψει την επιστολή, ώστε να καταφέρει να πείσει 

τους φρουρούς και να πάρει μαζί του το Σάντο Πάντσα; 

( Σε αυτό το σημείο μαθαίνουμε να γράφουμε μία επιστολή. Πολύτιμη θα είναι η παρακάτω 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://xristx.blogspot.gr/2013/03/blog-post_13.html#.VwiwRKSLTIU 

Στη συνέχεια γράφουμε σε ομάδες την επιστολή που πρέπει να στείλει ο Δον Κιχώτης. Η 

καλύτερη επιστολή θα επιλεγεί για το παραμύθι)  

 

Στοιχεία που θα σας είναι παραίτητα για την αποστολή του γράμματος: 

Αποστολέας: Μέγας Κιχώτης 

Διεύθυνση: Χωριουδάκι της Παραμυθούπολης 

Τ.Κ. : 54321 

Παραλήπτης: Αρχηγός των παραμυθικών ηρώων 

Διεύθυνση: Φρούριο μυστικής πύλης 

Τ.Κ. : 12345 

 

Στοιχεία που θα σας είναι παραίτητα για την επιστολή: 

 Ο Μέγας Κιχώτης δεν πρέπει να ξεχάσει να ευχαριστήσει τον αρχηγό των 

παραμυθικών ηρώων που τον επέλεξε για να περάσει την πύλη 

 

 Χρησιμοποιώντας επίσημο και πολύ ευγενικό ύφος, ο Μέγας Κιχώτης ζητά από τον 

αρχηγό να τον αφήσει να πάρει μαζί του το Πάντσο, τον πιστό ιπποκόμο του σε όλες 

του τις περιπέτειες 

 Ο Μέγας Κιχώτης για να πείσει τον αρχηγό και τους φρουρούς πρέπει να δώσει 

επιχειρήματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xristx.blogspot.gr/2013/03/blog-post_13.html#.VwiwRKSLTIU
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Προς: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

                                                                       _____________________________________ 

 

 

Αγαπητέ_____________________________________, 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

                                                                                                                                Με εκτίμηση,  

                                                                               _________________________________ 

 

         

                                                                    

 

 

Υπογραφή 
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Δημιουργείστε ένα φάκελο. Κόψτε και διπλώστε τα σημεία που πρέπει. Έπειτα ενώστε τις 

άκρες με κόλλα και έτοιμος ο φάκελος! 

     

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ κόψε  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _δίπλωσε_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _δίπλωσε_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ κόψε  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
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Υλικά και μέσα  διδασκαλίας- Εισαγωγικό Μέγα Κιχώτη (Α): 

Μέσα διδασκαλίας 

 Παραμύθι 

 Τραγούδι 

 Χορός 

Υλικά διδασκαλίας 

 Προτζέκτορας  

 Παρουσιάσεις powerpoint 

 Ηχεία 

 Χάρτης με γεωγραφικά διαμερίσματα και νομούς που θα τοποθετηθεί σε κεντρικό 

σημείο της τάξης 

 Φύλλo εργασίας / επιστολής, ανά ομάδα  

Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει χρήση του Google Earth, αντί του χάρτη των γεωγραφικών 

διαμερισμάτων ή του Άτλαντα.   

Χρήσιμες ιστοσελίδες- Εισαγωγικό Μέγα Κιχώτη (Α): 

http://xristx.blogspot.gr/2013/03/blog-post_13.html#.VwiwRKSLTIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://xristx.blogspot.gr/2013/03/blog-post_13.html#.VwiwRKSLTIU
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(Β) Μέγας Κιχώτης- Το ταξίδι στην Ανατολική Μακεδονία 

Προστάδιο: 

 

Φύλλο εργασίας 1 – Μέγας Κιχώτης (Β)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεργαστείτε σε ομάδες, συμβουλευτείτε το χάρτη της 
τάξης, τον Άτλαντα ή το Google Earth και συμπληρώστε 

τους νομούς που πιστεύετε πως ανήκουν στην 
Ανατολική Μακεδονία: 
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Φύλλο εργασίας 2 Μέγας Κιχώτης (Β) 

Στο παρακάτω απόσπασμα του παραμυθιού, συναντούμε λέξεις οι οποίες είναι με 

πορτοκαλί και με μία με πράσινο χρώμα. Πρώτα θα πάρουμε πληροφορίες σχετικά με τις 

λέξεις με το πορτοκαλί κι έπειτα με το πράσινο.  

Απόσπασμα παραμυθιού: 

«Φανταστείτε πόσο διαφορετικοί φαινόντουσαν δυο καβαλάρηδες στην παραλία της Καβάλας! 

Που αντί για τα δίχτυα που κρατούσαν οι βαρκάρηδες κι οι ψαράδες, οι ήρωές μας κρατούσαν 

δόρυ! «Αν είναι δυνατόν!», έλεγαν οι άνθρωποι με απορία… Όλος ο κόσμος τους κοιτούσε! Οι 

ήρωές μας, βέβαια, σιγά μην έβαζαν και τα δάκρυα! Αντιθέτως, μάλιστα, νόμιζαν πως ο κόσμος 

τους θαυμάζει και τους κοιτάει με θαυμασμό και όχι με χλευασμό! Έτσι, δίχως να ενοχλούνται 

από τα σχόλια του κόσμου συνέχισαν καμαρωτοί καμαρωτοί  την περιπλάνησή τους στην πόλη.» 

1.Πορτοκαλί λέξεις 

 Τι σας φαίνεται περίεργο στις πορτοκαλί λέξεις;  

 Καλά, δεν έχουμε μάθει ως τώρα πως τα ουδέτερα σε –ι γράφονται με –ι; Γιατί αυτά 

γράφονται με –υ; 

Τώρα μαθαίνουμε γιατί: 

Τα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε –ι γράφονται με γιώτα (ι) όπως: το παιδ-ί , το 

χέρ-ι. 

 

         Εξαιρούνται όμως : 

        το δάκρ-υ  τα δάκρυα 

       το στάχ-υ  τα στάχυα 

        το δίχτ-υ τα δίχτυα 

       το βράδ-υ  τα βράδια 

        το οξύ, το δόρυ, το άστυ 
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Παιδιά, μπορείτε, επίσης, να συμβουλευτείτε το α΄ τεύχος του βιβλίου της Γλώσσας στη σελίδα 63, 

καθώς και τον παρακάτω ιστότοπο: 

http://sofixanthi.blogspot.gr/2014/11/blog-post_63.html 

 

 

Για να τα θυμάστε, όμως, καλύτερα και με πιο διασκεδαστικό τρόπο, μπορείτε να μάθετε το 

παρακάτω τραγουδάκι: 

https://www.youtube.com/watch?v=Utvz4EQ5TYY 

 

Εμπεδωτικές ασκήσεις: 

 

Α. 

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20nea/orth.ous.oud1.htm 

 

Β. 

     

1.  Να συμπληρώσεις το γράμμα που λείπει και να τονίζεις: 

το ψωμ......                       το σκοιν.........                        το σφυρ........ 

το δίχτ.......                       το κρασ........                           το στάχ........ 

το τυρ........                       το παπούτσ........                     το δεμάτ........ 

το δόρ.......                        το σακούλ.........                     το βράδ......... 

τα άνθ.......                        τα βάρ........                             το τραγούδ...... 

το αστέρ.....                      το καλοκαίρ......                    το ποτήρ......... 

το φυτίλ......                      το βουν........                           το σύννεφ....... 

το θρανί.....                      το σπίτ.....                               το βράδ........ 

τα λάθ.......                        τα ξίφ.......                               τα δάσ......... 

τα βέλ......                         το παιδ......                              το έπιπλ...... 

το γέλι......                        το ποτάμ....                             το δάκρ........ 

τα κράν.....                       τα έλ.....                                  το σίδερ...... 

το χωρι.......                      το καλάμ......                          το δίχτ........ 

http://sofixanthi.blogspot.gr/2014/11/blog-post_63.html
https://www.youtube.com/watch?v=Utvz4EQ5TYY
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/askisis%20nea/orth.ous.oud1.htm
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τα λίπ.....                          τα πλήθ........                           τα λάθ....... 

 

 

 

2. Γράφω τα ουσιαστικά από τα πολλά στο ένα: 

ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

 τα λουλούδια  τα δάκρυα 

 τα χόρτα  τα βάζα 

 τα άνθη  τα κουτιά 

 τα βράδια  τα σακάκια 

 τα σπαθιά  τα λάθη 

 τα μολύβια  τα νερά 

 τα δαχτυλίδια  τα χωράφια 

 

 

3.            Να συμπληρώσεις το γράμμα που λείπει και να τονίζεις: 

τα κέρδ.......                      το έντυπ.....                             το πεύκ... 

τα μεγέθ......                     τα έθν......                               το κυπαρίσσ..... 

τα βέλ......                         το άτομ.....                              το καλοκαίρ....... 

το καράβ......                    το παν......                               το δάκρ........ 

το νησ....                          το τραγούδ......                       το βράδ........ 

το αηδόν........                  το περιβόλ.......                       τα δάσ........ 

το τηλέφων......                το βιβλιάρι.......                      το γυμνάσι...... 

το λύκει........                    τα βρέφ.........                          το χιόν...... 

το δίχτ......                        το δόρ.........                            το φάρμακ..... 

τα γέν.......                        το μέτωπ......                           το κυνήγ...... 

το έντυπ......                     τα έθν.......                              το δωμάτι........ 

 

4. Γράφω τα ουσιαστικά από τα πολλά στο ένα: 
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ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ 

 Τα βράδια  τα αγκάθια 

 τα παραμύθια  τα τούβλα 

 τα κατσικάκια       τα πορτοκάλια 

 τα σπίτια  τα γέλια 

 τα φυτά  τα σύκα 

 τα τόπια  τα βέλη 

 τα λάθη  τα όπλα 

 

 

5. Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν: 

Είναι βράδ..... Ένα στάχ....... πιάστηκε στο δίχτ....... Από το μάτ..... κύλησε ένα δάκρ....... 

Στο καΐκ..... μαζεύουν το δίχτ....... Το λιμάν...... είναι γεμάτο καΐκ....α. 

Το μικρό γατάκ........ κυνηγάει το  ποντίκ...... μέσα στο σπίτ...... αλλά και στον κήπ....... 

Το παιδάκ....... φόρεσε στο γάιδαρ.... το σαμάρ........ 

Το κουδούν...... χτυπούσε την ώρα που έφτανα στο σχολεί........ 

Η φωτιά καίει τα δάσ...... 

Το κουνούπ.......ζει στα έλ.......... 

Το κεράσ..... είναι  το αγαπημένο μου φρούτ........ 

Το αγαπημένο μου λουλούδ........ είναι το τριαντάφυλλ...... 

 

Πηγή ασκήσεων: http://d5dimsx.blogspot.gr/2012/11/blog-post_28.html 

 

2.Πράσινη λέξη 

 

Στο παραπάνω απόσπασμα συναντάμε τη λέξη «άνθρωποι» γραμμένη με πράσινο 

χρώμα.  Η συγκεκριμένη λέξη ανήκει στα προπαροξύτονα ουσιαστικά σε –ος. Τι σημαίνει, όμως, 

άραγε αυτό; 

 

 

http://d5dimsx.blogspot.gr/2012/11/blog-post_28.html
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Α. 

Ας μάθουμε τι είναι τα οξύτονα-παροξύτονα-προπαροξύτονα ουσιαστικά και επίθετα 

σε –ος παίζοντας με τις λέξεις:  

http://www.kubbu.com/student/?i=1&a=32098_ 

 

 

Β. 

 Να κλίνεις τα ακόλουθα προπαροξύτονα ουσιαστικά σε –ος που κατεβάζουν 

τον τόνο στην παραλήγουσα (βλέπω βιβλίο Γλώσσας, α΄τεύχος, σελ. 60 πριν κάνω την άσκηση 

και διαβάζω τη θεωρία κάτω δεξιά στη σελίδα): 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΝ.   ο άνθρωπος       

ΓΕΝ.     του δασκάλου  

ΑΙΤ.    

ΚΛΗΤ.    

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΝ.    

ΓΕΝ.      των διαδρόμων 

ΑΙΤ.    

ΚΛΗΤ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kubbu.com/student/?i=1&a=32098_
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Φύλλο εργασίας 3 – Μέγας Κιχώτης (Β) 

 

 

Απλές και σύνθετες προτάσεις 

 

Για να χαρακτηρίσουμε μια πρόταση απλή ή σύνθετη πρέπει να δούμε πόσες φορές  

εμφανίζονται οι κύριοι όροι που συμμετέχουν στην πρόταση. 

 

Δηλαδή : 

 

 Μια πρόταση που έχει 

ένα υποκείμενο 

ή ένα υποκείμενο και ένα αντικείμενο                    λέγεται 

ή ένα υποκείμενο και ένα κατηγορούμενο             απλή 

 

 

 Μια πρόταση που έχει 

δύο ή παραπάνω υποκείμενα,                                  λέγεται 

δύο ή και παραπάνω αντικείμενα                            σύνθετη 

ή δύο ή και παραπάνω κατηγορούμενα   

 

 

(βλ. και σελίδα 66, βιβλίο μαθητή,α΄ τεύχος, 4
η
 ενότητα, θεωρία για απλές και σύνθετες 

προτάσεις) 

 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις, τις οποίες συναντάμε μέσα στο κείμενο, ως 

απλές ή σύνθετες, βάζοντας δίπλα ένα Α ή ένα Σ. Στη συνέχεια να μετατρέψετε τις απλές σε 

σύνθετες και τις σύνθετες σε απλές χρησιμοποιώντας δικές σας λέξεις (για να 

δημιουργήσουμε σύνθετες) ή αφαιρώντας λέξεις (για να δημιουργήσουμε απλές) : 
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α.Ο Μέγας Κιχώτης και ο αγαπημένος του ιπποκόμος ταξίδευαν…. 

Μετατροπή________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

β.Πραγματοποιείται φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους και εκδήλωση τραγουδιού. 

Μετατροπή________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

γ.Γνώρισαν το Υδραγωγείο. 

Μετατροπή________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

δ.Θα μορφωθώ. 

Μετατροπή________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

ε.Δένουν το άλογο και το γαϊδουράκι. 

Μετατροπή________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Απλές - σύνθετες – παράγωγες λέξεις 

 

Απλή: ιππεύω 

Παράγωγη: ίππος 

Σύνθετη: ιπποκόμος 

(βλέπω και σελίδα 67, βιβλίο μαθητή, 4
η
 ενότητα, α΄τεύχος)  

 

1.    Βρες τα ρήματα που παράγονται από τις λέξεις: 

πάλη  ………………………………………….. 

ακριβός    ………………………………………….. 

μεγάλος   ………………………………………….. 

δόξα ………………………………………….. 
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έρημος ………………………………………….. 

 

2.    Βρες από  τα ουσιαστικά που παράγονται από τα ρήματα: 

τονίζω  ………………………………………….. 

γκρεμίζω  ………………………………………….. 

δουλεύω   ………………………………………….. 

παγώνω ………………………………………….. 

ζημιώνω    ………………………………………….. 

 

3.    Σχημάτισε σύνθετες λέξεις από τις παρακάτω απλές και το αντίστροφο: 

 

 Άρτος + ποιός       ………………………………….. 

 Ιππόδρομος          ……..……… + ………..…….. 

 Πέταλο + ποιείο   ………………………………….. 

 Δορατοφόρος       …………….. + ……………….. 

 Ψαρόβαρκα          ……………... + ……………….. 
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Υλικά και μέσα διδασκαλίας-Μέγας Κιχώτης (Β): 

Μέσα διδασκαλίας 

 Παραμύθι 

Υλικά διδασκαλίας 

 Προτζέκτορας για προβολή παραμυθιού 

 Ηχεία 

 Χάρτης με γεωγραφικά διαμερίσματα και νομούς που θα τοποθετηθεί σε κεντρικό 

σημείο της τάξης 

 Κενός χάρτης με νομούς που συμπληρώνουν οι μαθητές 

 Χαρτόνι για brainstorming ανά ομάδα 

 Φύλλα εργασίας / απλών-σύνθετων προτάσεων/λέξεων ανά ομάδα 

 Φύλλα εργασίας / ουσιαστικών σε –υ και προπαροξύτονων σε -ος  

Σε περίπτωση που η τάξη διαθέτει διαδραστικό πίνακα, κάποια από τα παραπάνω 

τεχνολογικά μέσα, είναι ευνόητο πως δεν θα χρησιμοποιηθούν. Εναλλακτικά, μάλιστα, 

μπορεί να γίνει χρήση του Google Earth, αντί του χάρτη των γεωγραφικών 

διαμερισμάτων ή του Άτλαντα.   

Χρήσιμες ιστοσελίδες-Μέγας Κιχώτης (Β) : 

Δράμα & «Ονειρούπολη»: 

https://www.youtube.com/watch?v=6mwlq8HhlYs 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1_(%CF%80%

CF%8C%CE%BB%CE%B7) 

https://www.google.gr/search?q=%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1&espv=2

&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiXr4HGlIbM

AhUGECwKHZPNAQEQsAQIKg 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B

F%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%B

C%CE%B1%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X

&ved=0ahUKEwiaiqumlYbMAhVIGCwKHY_uAwIQsAQIJw&dpr=1 

Καβάλα: 

https://www.google.gr/search?q=%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB

%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahU

KEwjc5NLB14bMAhUH2CwKHbFPC0QQsAQIIw 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1 

Θάσος 

https://www.youtube.com/watch?v=6mwlq8HhlYs
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1_(%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1_(%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7)
https://www.google.gr/search?q=%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiXr4HGlIbMAhUGECwKHZPNAQEQsAQIKg
https://www.google.gr/search?q=%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiXr4HGlIbMAhUGECwKHZPNAQEQsAQIKg
https://www.google.gr/search?q=%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiXr4HGlIbMAhUGECwKHZPNAQEQsAQIKg
https://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiaiqumlYbMAhVIGCwKHY_uAwIQsAQIJw&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiaiqumlYbMAhVIGCwKHY_uAwIQsAQIJw&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiaiqumlYbMAhVIGCwKHY_uAwIQsAQIJw&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiaiqumlYbMAhVIGCwKHY_uAwIQsAQIJw&dpr=1
https://www.google.gr/search?q=%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjc5NLB14bMAhUH2CwKHbFPC0QQsAQIIw
https://www.google.gr/search?q=%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjc5NLB14bMAhUH2CwKHbFPC0QQsAQIIw
https://www.google.gr/search?q=%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjc5NLB14bMAhUH2CwKHbFPC0QQsAQIIw
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1
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https://www.google.gr/search?q=%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82&espv=2

&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBhY-

Q2IbMAhWHkiwKHUPJCCYQsAQINQ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.gr/search?q=%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBhY-Q2IbMAhWHkiwKHUPJCCYQsAQINQ
https://www.google.gr/search?q=%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBhY-Q2IbMAhWHkiwKHUPJCCYQsAQINQ
https://www.google.gr/search?q=%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82&espv=2&biw=1366&bih=628&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBhY-Q2IbMAhWHkiwKHUPJCCYQsAQINQ
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
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(Γ) Μέγας Κιχώτης-Το ταξίδι στην Κεντρική Μακεδονία 

Προστάδιο: 

 

Φύλλο εργασίας 1 –Μέγας Κιχώτης (Γ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεργαστείτε σε ομάδες, συμβουλευτείτε το χάρτη της 
τάξης, τον Άτλαντα ή το Google Earth και συμπληρώστε 
τους νομούς που πιστεύετε πως ανήκουν στην Κεντρική 

Μακεδονία: 
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Κύριο Στάδιο: 

Φύλλο εργασίας 2 – Μέγας Κιχώτης 3  

Διαχωρίζω τα άρθρα από τους αδύνατους τύπους των προσωπικών και των κτητικών 

αντωνυμιών  

Έχουμε μάθει από την Γ΄ τάξη, ακόμη, να διαχωρίζουμε τα άρθρα από τους αδύνατους τύπους 

των προσωπικών και των κτητικών αντωνυμιών. Ωστόσο, το μαθαίνουμε ξανά και στην Δ΄ 

τάξη (βλ. βιβλίο μαθητή Δ΄ Δημοτικού, α΄ τεύχος, ενότητα 4 «Εμένα με νοιάζει..», σελ. 65 + 

στόχους ενότητας σελίδα 57). 

 

Ας ξαναθυμηθούμε τα πιο βασικά: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο παρακάτω απόσπασμα υπάρχουν πολλά άρθρα και αντωνυμίες. Ξαναδιαβάστε το 

απόσπασμα και κυκλώστε τα άρθρα με κόκκινο, τις προσωπικές αντωνυμίες με πράσινο και τις 

κτητικές αντωνυμίες με μπλε. 

Ο Μέγας Κιχώτης και ο ιπποκόμος του, ο Πάντσο, προχώρησαν πάνω στο άλογο και 

το γαϊδουράκι με κατεύθυνση την Κεντρική Μακεδονία. 

Μέγας Κιχώτης: - Πάντσο αγόρι μου, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να δώσουμε 

έμφαση στο κομμάτι του πολιτισμού και της Ιστορίας, διότι η Κεντρική Μακεδονία αποτελεί 

την κύρια πατρογονική γη του ήρωά μου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όπως είδες και στον 

χάρτη θα περάσουμε πρώτα από….. Αμάν! Πάντσο! Πού είναι ο χάρτης μας; Πού μπορεί να 

τον ξεχάσαμε; Τώρα ποιος θα μας δώσει οδηγίες για το πού να πάμε και τι πρόκειται να 

συναντήσουμε εκεί; 

Πάντσο: -Μην ανησυχείς κύρη μου κι αφέντη μου, μπορεί να είμαστε τυχεροί και να 

βρούμε στο δρόμο μας κάποιο από αυτά τα γραφεία που κάνουν ταξίδια κι εκεί να μας 

δώσουν τις οδηγίες που χρειαζόμαστε! 

Μέγας Κιχώτης: -Πολύ καλή ιδέα Πάντσο! Θα πάμε σε κάποιο ταξιδιωτικό γραφείο 

για πάρουμε πληροφορίες!  

Ο ΜέγαςΚιχώτης και ο αγαπημένος του ιπποκόμος προχωρούσαν… προχωρούσαν… 

ώσπου κάποια στιγμή βρέθηκαν έξω από ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Μόλις το είδαν πέταξαν 

από τη χαρά τους!  

Μέγας Κιχώτης: - Σωθήκαμε Πάντσο! Γρήγορα, πάμε να μπούμε μέσα να πάρουμε τις 

οδηγίες που χρειαζόμαστε!   

 

 Άρθρα  μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά 

 Κτητικές αντωνυμίες  πίσω από ουσιαστικά 

 Προσωπικές αντωνυμίες  μπροστά ή πίσω από 

ρήματα 
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Ομαδική δραστηριότητα-Δημιουργία ταξιδιωτικού οδηγού: 

Τώρα εργαζόμαστε ομαδικά για να δημιουργήσουμε!!! 

Σε αυτό το σημείο, η κάθε ομάδα θα πρέπει να συλλέξει πληροφορίες σχετικές με το 

νομό ή τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας που θα της ανατεθούν. Μπορείτε να 

αναφερθείτε στις περιοχές πολιτισμικού ενδιαφέροντος του κάθε τόπου, όπως τα μνημεία, τα 

αξιοθέατα, τα πολιτιστικά δρώμενα ή τις περιοχές φυσικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο,  επειδή ο 

Μέγας Κιχώτης ενδιαφέρεται περισσότερο για την ιστορική και πολιτισμική σημασία των 

περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς εκείνη ήταν η κύρια πατρίδα του Μ. 

Αλεξάνδρου, για τον οποίο και έκανε το ταξίδι του ο ήρωάς μας, καλό θα ήταν να δώσετε 

περισσότερη έμφαση κυρίως στα στοιχεία που αφορούν στον πολιτισμό και την ιστορία.  

Αφού συλλέξετε τις απαραίτητες πληροφορίες μέσα στην ομάδα 1.δημιουργείστε έναν 

τουριστικό οδηγό, είτε γραπτό (σε χαρτί) είτε διαδραστικό (στον υπολογιστή),  Αυτό, βέβαια, για 

να επιτευχθεί χρειάζεται η συνεργασία όλων των ομάδων. Η κάθε ομάδα θα δημιουργήσει 

έναν μικρότερο ταξιδιωτικό οδηγό για την περιοχή ή τις περιοχές που έχει αναλάβει. Έπειτα, 

οι ταξιδιωτικοί οδηγοί κάθε ομάδας θα ενωθούν, ώστε να δημιουργηθεί ένας μεγαλύτερος, 

ολοκληρωμένος ταξιδιωτικός οδηγός για την Κεντρική Μακεδονία.  

Αφότου ολοκληρωθεί ο ταξιδιωτικός οδηγός, 2.τα μέλη κάθε ομάδας από εσάς θα 

γράψουν έναν διάλογο, στον οποίο εσείς θα υποδύεστε τους υπαλλήλους του ταξιδιωτικού 

γραφείου, δίνοντας πληροφορίες στους ήρωές μας σχετικά με το ταξίδι τους στην Κεντρική 

Μακεδονία.  

Προσέξτε πολύ ποιες εγκλίσεις θα χρησιμοποιήσετε για να δώσετε πληροφορίες (βλ. 

βιβλίο μαθητή ενότητα 5 «Ασφαλώς…κυκλοφορώ», σελ. 80, και στόχους ενότητας σελ.73)! 

Θα σας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών ο 

Άτλαντας, καθώς και οι παρακάτω ηλεκτρονικές ιστοσελίδες, το Google Earth ή ο χάρτης της 

τάξης. Βεβαίως, μπορείτε να πάρετε πληροφορίες κι από δικές σας πηγές τις οποίες θεωρείτε 

σημαντικές. 

Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να εστιάσετε κυρίως σε ιστορικής και πολιτισμικής σημασίας 

περιοχές, χαρακτηριστικά, μνημεία, και έθιμα, εφόσον γι’ αυτά ενδιαφέρονται πιο πολύ οι 

ήρωές μας. Αυτό δε σημαίνει, όμως, πως θα παραλείψετε εντελώς όλα τα υπόλοιπα στοιχεία!  

Παρακάτω, θα σας δοθούν, επίσης, στοιχεία, τα οποία δεν πρέπει να λείπουν από τον 

ταξιδιωτικό οδηγό και από τον διάλογό σας! 

 

Ομάδα 1:  Νομοί Σερρών - Κιλκίς 

Ομάδα 2: Νομοί Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής 

Ομάδα 3: Νομός Πέλλας 

Ομάδα 4: Νομοί Ημαθίας – Πιερίας 

 

 



 

 218 

Ομάδα 1:  Νομοί Σερρών – Κιλκίς 

Νομός Σερρών: 

 Γενικά στοιχεία για να πάρετε ιδέες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να 

συλλέξετε και τα στοιχεία στα οποία μπορείτε να αναφερθείτε: 

https://www.youtube.com/watch?v=ND1Pxg6GyzI 

http://people.stern.nyu.edu/panos/serres/greek/short_pf.html  

 Τεχνητή λίμνη Κερκίνη  μικρή αναφορά (οπωσδήποτε, όμως!): 

http://kerkini.gr/  

 Αμφίπολη! Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει εκτενής αναφορά! Να αναφερθούν και 

στοιχεία σχετικά με τα ευρήματα που βρίσκονται εκεί: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%AF%CF%80%C

E%BF%CE%BB%CE%B7 

Νομός Κιλκίς: 

 Γενικά στοιχεία για να πάρετε ιδέες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να 

συλλέξετε και τα στοιχεία στα οποία μπορείτε να αναφερθείτε (  μικρή 

αναφορά για το νομό Κιλκίς): 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_

%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82 (βλέπω κυρίως εκεί 

που λέει αξιοθέατα) 

Ομάδα 2: Νομοί Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής 

Νομός Θεσσαλονίκης: 

 Ιστορικά μνημεία στα οποία θα πρέπει να γίνει εκτενής αναφορά + να γίνει 

αναφορά στο άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου κοντά στο Λευκό Πύργο: 

http://blog-sta-thrania.pblogs.gr/a.html 

https://www.youtube.com/watch?v=617fY2sJtfc 

Νομός Χαλκιδικής: 

 Γενικά στοιχεία για να πάρετε ιδέες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να 

συλλέξετε και τα στοιχεία στα οποία μπορείτε να αναφερθείτε  μικρή 

αναφορά 

http://www.halkidiki.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=992

&Itemid=198 

 Ιστορικά μνημεία Χαλκιδικής με μεγάλη σημασία: 

http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/m_halkidiki_Aristotelis.asp 

https://www.youtube.com/watch?v=ND1Pxg6GyzI
http://people.stern.nyu.edu/panos/serres/greek/short_pf.html
http://kerkini.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82
http://blog-sta-thrania.pblogs.gr/a.html
https://www.youtube.com/watch?v=617fY2sJtfc
http://www.halkidiki.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=992&Itemid=198
http://www.halkidiki.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=992&Itemid=198
http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/m_halkidiki_Aristotelis.asp
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%B5%

CE%B9%CF%81%CE%B1_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9

%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82 

Ομάδα 3: Νομός Πέλλας 

Νομός Πέλλας: 

 Σε αυτόν το νομό θα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία, καθώς η Πέλλα ήταν η 

πρωτεύουσα της Μακεδονίας όταν ήταν βασιλιάς ο Φίλλιπος ο Β΄ (πατέρας 

του Μ. Αλεξάνδρου), αλλά και όταν ήταν βασιλιάς ο Μ. Αλέξανδρος! Επίσης, 

πρέπει να γίνει αναφορά στο μεγάλο αριθμό των αρχαιολογικών ευρημάτων 

της περιοχής:  

https://www.youtube.com/watch?v=t1cm-STkVSk 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_

%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82 

http://hotelsline.com/el/article/pella-arxaiologikoi-xoroi-mouseia-mnimeia-

diamoni-xenodoxeia-domatia 

http://www.netrino.gr/tourism-area.php?a_id=8 

Ομάδα 4: Νομοί Ημαθίας – Πιερίας 

Νομός Ημαθίας: 

 Η κύρια αναφορά την οποία δεν πρέπει με τίποτα να παραλείψετε, είναι η 

αναφορά στη Βεργίνα, η οποία έχει άμεση σχέση με το Μ. Αλέξανδρο, καθώς 

πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα έφεραν στο φως τον τάφο του Φιλίππου 

Β΄(πατέρα του Μ. Αλεξάνδρου). Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικές υποψίες πως 

στην περιοχή της Βεργίνας ίσως να βρίσκεται και ο τάφος του Μ.Αλεξάνδρου, 

κάτι το οποίο δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%C

E%BD%CE%B1 

http://www.aigai.gr/el 

http://www.aigai.gr/el/visit/organize 

http://www.aigai.gr/el/explore/aiges/vergina/macedonia 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%A

F%CE%BD%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa

=X&ved=0ahUKEwizuYyIy4nMAhVHVywKHbcRAl0QsAQIOQ 

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=106892 

https://www.youtube.com/watch?v=r01m9Hpdpag 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=t1cm-STkVSk
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82
http://hotelsline.com/el/article/pella-arxaiologikoi-xoroi-mouseia-mnimeia-diamoni-xenodoxeia-domatia
http://hotelsline.com/el/article/pella-arxaiologikoi-xoroi-mouseia-mnimeia-diamoni-xenodoxeia-domatia
http://www.netrino.gr/tourism-area.php?a_id=8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://www.aigai.gr/el
http://www.aigai.gr/el/visit/organize
http://www.aigai.gr/el/explore/aiges/vergina/macedonia
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwizuYyIy4nMAhVHVywKHbcRAl0QsAQIOQ
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwizuYyIy4nMAhVHVywKHbcRAl0QsAQIOQ
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwizuYyIy4nMAhVHVywKHbcRAl0QsAQIOQ
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=106892
https://www.youtube.com/watch?v=r01m9Hpdpag
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(Μόλις συλλέξετε τα στοιχεία συνεργαστείτε όλες οι ομάδες για να φτιάξετε τον ταξιδιωτικό 

οδηγό!) 

(Μόλις ολοκληρώσετε τον ταξιδιωτικό οδηγό, δείτε το φύλλο εργασίας- εγκλίσεων-παιχνιδιού 

ρόλων. Κάθε ομάδα πρέπει να διαβάσει τη θεωρία και να γράψει έναν διάλογο.) 
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Φύλλο εργασίας 3 -εγκλίσεων-παιχνιδιού ρόλων  

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει τον ταξιδιωτικό οδηγό, τι θα λέγατε να γίνετε κι εσείς 

ήρωες του παραμυθιού και να πρωταγωνιστήσετε στην ιστορία;;;  

 

Για να συμβεί αυτό, πρέπει  η κάθε ομάδα να δημιουργήσει ένα διάλογο μεταξύ του 

Μέγα Κιχώτη και του Πάντσο, από τη μια και των υπαλλήλων του ταξιδιωτικού γραφείου 

(τους οποίους αργότερα θα υποδυθείτε εσείς), από την άλλη. 

Πρώτα, όμως, πρέπει να μάθουμε με ποιες εγκλίσεις δίνουμε οδηγίες! Για το σκοπό 

αυτό δείτε το βιβλίο μαθητή Δ΄ Δημοτικού,α΄ τεύχος, ενότητα 5 «Ασφαλώς…κυκλοφορώ», 

σελ. 80 & στόχους ενότητας σελ. 72). Επίσης, πάρα πολύ χρήσιμη θα σας φανεί ο παρακάτω 

ιστότοπος: 

http://kiklos-dhmotiko.blogspot.gr/2013/04/blog-post_9726.html 

Χρήσιμα στοιχεία για το διάλογο: 

 Θυμηθείτε ποιοι παίρνουν μέρος στο διάλογο! 

 Δώστε οδηγίες και πληροφορίες για κάθε νομό της Μακεδονίας που έχετε 

συμπεριλάβει στον οδηγό! 

 Μην ξεχνάτε να επιμείνετε στα μέρη ιστορικής και πολιτισμικής σημασίας, ειδικά 

αυτά που σχετίζονται με τον αγαπημένο ήρωα του Δον Κιχώτη, δηλαδή το Μ. 

Αλέξανδρο! 

 

 

Υποσημείωση: Προσοχή στα σημεία στίξης και ειδικά στις παύλες (-). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kiklos-dhmotiko.blogspot.gr/2013/04/blog-post_9726.html
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Δημιουργείστε το διάλογο σε ομάδες! 
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Υλικά και μέσα διδασκαλίας-Μέγας Κιχώτης (Γ): 

Μέσα διδασκαλίας 

 Παραμύθι 

 Παιχνίδι ρόλων 

Υλικά διδασκαλίας 

 Χάρτης με γεωγραφικά διαμερίσματα και νομούς που θα τοποθετηθεί σε κεντρικό 

σημείο της τάξης 

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

 Υλικά για κατασκευή ταξιδιωτικού οδηγού 

 Κενός χάρτης με νομούς που συμπληρώνουν οι μαθητές 

 Φύλλο εργασίας / παραμυθιού –ταξιδιωτικού οδηγού 

 Φύλλο εργασίας / διαχωρισμού άρθρων από αντωνυμίες 

 Φύλλο εργασίας / παραγωγή λόγου –παιχνιδιού ρόλων-εγκλίσεις 

 Υλικά παιχνιδιού ρόλων: π.χ. αυτοσχέδια κοστούμια 

Σε περίπτωση που η τάξη διαθέτει διαδραστικό πίνακα, κάποια από τα παραπάνω 

τεχνολογικά μέσα, είναι ευνόητο πως δεν θα χρησιμοποιηθούν. Εναλλακτικά, μάλιστα, μπορεί 

να γίνει χρήση του Google Earth, αντί του χάρτη των γεωγραφικών διαμερισμάτων.  

Επίσης, θα είναι πολύ χρήσιμο να λάβει χώρα το παρόν μάθημα στην αίθουσα 

υπολογιστών, κατά το μεγαλύτερο μέρος του.  

Χρήσιμες ηλεκτρονικές ιστοσελίδες-Μέγας Κιχώτης (Γ): 

Ομάδα 1:  Νομοί Σερρών – Κιλκίς 

Νομός Σερρών: 

Γενικά στοιχεία  

https://www.youtube.com/watch?v=ND1Pxg6GyzI 

http://people.stern.nyu.edu/panos/serres/greek/short_pf.html  

Τεχνητή λίμνη Κερκίνη http://kerkini.gr/  

Αμφίποληhttps://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%AF%CF%80%C

E%BF%CE%BB%CE%B7 

Νομός Κιλκίς: 

Γενικά_στοιχείαhttps://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%

82_%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82 (βλέπω κυρίως εκεί που 

λέει αξιοθέατα) 

https://www.youtube.com/watch?v=ND1Pxg6GyzI
http://people.stern.nyu.edu/panos/serres/greek/short_pf.html
http://kerkini.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82
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Ομάδα 2: Νομοί Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής 

Νομός Θεσσαλονίκης: 

Ιστορικά μνημεία 

 http://blog-sta-thrania.pblogs.gr/a.html 

https://www.youtube.com/watch?v=617fY2sJtfc 

Νομός Χαλκιδικής: 

Γενικά_στοιχείαhttp://www.halkidiki.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=

992&Itemid=198 

Ιστορικά μνημεία Χαλκιδικής 

http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/m_halkidiki_Aristotelis.asp 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%B5%CE%B9%C

F%81%CE%B1_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%C

E%BA%CE%AE%CF%82 

Ομάδα 3: Νομός Πέλλας 

Νομός Πέλλας: 

Πέλλα:  

https://www.youtube.com/watch?v=t1cm-STkVSk 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%

CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82 

http://hotelsline.com/el/article/pella-arxaiologikoi-xoroi-mouseia-mnimeia-diamoni-

xenodoxeia-domatia 

http://www.netrino.gr/tourism-area.php?a_id=8 

Ομάδα 4: Νομοί Ημαθίας – Πιερίας 

Νομός Ημαθίας: 

Βεργίνα, τάφο του Φιλίππου Β΄(πατέρα του Μ. Αλεξάνδρου) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%C

E%B1 

http://www.aigai.gr/el 

http://www.aigai.gr/el/visit/organize 

http://www.aigai.gr/el/explore/aiges/vergina/macedonia 

http://blog-sta-thrania.pblogs.gr/a.html
https://www.youtube.com/watch?v=617fY2sJtfc
http://www.halkidiki.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=992&Itemid=198
http://www.halkidiki.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=992&Itemid=198
http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/m_halkidiki_Aristotelis.asp
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=t1cm-STkVSk
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82
http://hotelsline.com/el/article/pella-arxaiologikoi-xoroi-mouseia-mnimeia-diamoni-xenodoxeia-domatia
http://hotelsline.com/el/article/pella-arxaiologikoi-xoroi-mouseia-mnimeia-diamoni-xenodoxeia-domatia
http://www.netrino.gr/tourism-area.php?a_id=8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://www.aigai.gr/el
http://www.aigai.gr/el/visit/organize
http://www.aigai.gr/el/explore/aiges/vergina/macedonia
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https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B

D%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiz

uYyIy4nMAhVHVywKHbcRAl0QsAQIOQ 

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=106892 

https://www.youtube.com/watch?v=r01m9Hpdpag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwizuYyIy4nMAhVHVywKHbcRAl0QsAQIOQ
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwizuYyIy4nMAhVHVywKHbcRAl0QsAQIOQ
https://www.google.gr/search?q=%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwizuYyIy4nMAhVHVywKHbcRAl0QsAQIOQ
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=106892
https://www.youtube.com/watch?v=r01m9Hpdpag
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(Δ) Μέγας Κιχώτης-Το ταξίδι στη Δυτική Μακεδονία 

Προστάδιο: 

 

Φύλλο εργασίας 1- Μέγας Κιχώτης (Δ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεργαστείτε σε ομάδες, συμβουλευτείτε το χάρτη της 
τάξης, τον Άτλαντα ή το Google Earth και συμπληρώστε 

τους νομούς που πιστεύετε πως ανήκουν στη Δυτική 
Μακεδονία: 
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Μεταστάδιο: 

 Και τώρα, παιχνίδι! Τα παιδιά παίζουν μια παραλλαγή του χαμένου θησαυρού, ως 

ανακεφαλαίωση-αξιολόγηση όλων όσων έχουν μάθει σχετικά με τη Δυτική Μακεδονία.   

Οδηγίες παιχνιδιού: 

Οι αρχηγοί των ομάδων «συνεδριάζουν» και ο καθένας από αυτούς γράφει σε τέσσερα 

καρτελάκια  λέξεις χαρακτηριστικές με τους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας (κάθε 

καρτελάκι αντιστοιχεί σε ένα νομό από τους τέσσερις που ανήκουν στη Δυτική Μακεδονία). 

Αυτό που πρέπει να προσέξουν κατά τη «συνεδρίασή» τους είναι να μη χρησιμοποιηθεί από 

διαφορετικούς αρχηγούς η ίδια λέξη, με λίγα λόγια όλα τα καρτελάκια, όλων των αρχηγών θα 

πρέπει να έχουν διαφορετικές λέξεις μεταξύ τους.  

Στη συνέχεια, οι αρχηγοί μπερδεύουν τα καρτελάκια, και τα κρύβουν σε διάφορα 

σημεία στο χώρο. Κατά τη συνεδρίαση, αλλά και κατά το κρύψιμο των καρτελών οι 

υπόλοιποι συμμαθητές τους δεν θα πρέπει να είναι μπροστά. Μόλις τα καρτελάκια έχουν 

κρυφτεί το παιχνίδι ξεκινά!  

Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη από κάθε ομάδα έχουν μια γωνιά στην οποία υπάρχει ένα 

μεγάλο χαρτόνι που χωρίζεται σε τέσσερις στήλες Κοζάνη-Γρεβενά-Καστοριά-Φλώρινα. 

Τέσσερις ομάδες, τέσσερις γωνίες γύρω-γύρω στο χώρο… Με το που δοθεί το σύνθημα οι 

αρχηγοί θα είναι στο κέντρο του χώρου, όλοι μαζί, δίχως να κινούνται. Οι υπόλοιποι δεκαέξι 

μαθητές - τέσσερις κάθε ομάδας θα βρίσκονται στη γωνιά που τους αντιστοιχεί. Με το που 

δοθεί το σύνθημα οι τέσσερις κάθε ομάδας ακούν τις οδηγίες από τον αρχηγό τους, σχετικά με 

το αν βρίσκονται κοντά-μακριά, αν πρέπει να κινηθούν δεξιά-αριστερά, και τι πρέπει γενικώς 

να κάνουν, ώστε να βρεθούν όσο πιο κοντά γίνεται σε κάποιο καρτελάκι (βλ. βιβλίο μαθητή, 

ά τεύχος,  ενότητα 5 «Ασφαλώς…κυκλοφορώ», στόχους για οδηγίες ενότητας σελ.73 & σελ. 

80). Οι αρχηγοί, ωστόσο, θα πρέπει απλώς να δίνουν οδηγίες π.χ.: Κινήσου δεξιά, μετά 

προχώρα ευθεία, κτ.λ… και όχι να αποκαλύπτουν τη θέση που βρίσκονται τα καρτελάκια,                                               

π.χ.: Το καρτελάκι είναι κάτω από την καρέκλα.  λάθος  

Κάθε φορά που κάποιος μαθητής βρίσκει ένα καρτελάκι τρέχει στη γωνιά της ομάδας 

του και το κολλάει κάτω από το σωστό σημείο του χαρτονιού π.χ.: Πρέσπες - κάτω από τη 

Φλώρινα. 

Θα υπάρχει σύνθημα λήξης σε 3 με 5 λεπτά.  

Όποια ομάδα συλλέξει τα περισσότερα καρτελάκια και τα έχει βάλει στη σωστή στήλη 

κερδίζει. Για κάθε σωστά τοποθετημένο καρτελάκι δίνεται ένας βαθμός στην ομάδα. Αν 

κάποιο καρτελάκι έχει τοποθετηθεί λάθος, αφαιρείται ένας πόντος από την ομάδα. 

 Η παρούσα δραστηριότητα μπορεί να λάβει χώρα στην αυλή του σχολείου ή στο 

γυμναστήριο. Πολύ σημαντική θα είναι η βοήθεια του δασκάλου που ειδικεύεται στο μάθημα 

της Φυσικής Αγωγής. 

Υλικά και μέσα διδασκαλίας-Μέγας Κιχώτης (Δ):  

Μέσα διδασκαλίας 

 Παραμύθι 
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 Εικόνα 

 Παιχνίδι 

Υλικά διδασκαλίας 

 Προτζέκτορας για προβολή παραμυθιού 

 Ηχεία 

 Χάρτης με γεωγραφικά διαμερίσματα και νομούς που θα τοποθετηθεί σε κεντρικό 

σημείο της τάξης 

 Κενός χάρτης με νομούς που συμπληρώνουν οι μαθητές 

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

 Εκτυπωτής 

 Καρτελάκια παιχνιδιού 

Σε περίπτωση που η τάξη διαθέτει διαδραστικό πίνακα, κάποια από τα παραπάνω 

τεχνολογικά μέσα, είναι ευνόητο πως δεν θα χρησιμοποιηθούν. Εναλλακτικά, μάλιστα, 

μπορεί να γίνει χρήση του Google Earth, αντί του χάρτη των γεωγραφικών 

διαμερισμάτων ή του Άτλαντα. Τέλος, κατά την πραγματοποίηση του κύριου σταδίου 

θα ήταν πολύ πρακτικό να βρίσκονται οι μαθητές, στην αίθουσα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, ωστόσο, κατά το μεταστάδιο στον προαύλιο χώρο του σχολείου ή στο 

γυμναστήριο. 

Χρήσιμες ιστοσελίδες – Μέγας Κιχώτης (Δ): 

Φλώρινα  

https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD

%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahU

KEwiEh5vn0IrMAhVH-g4KHdEXCbMQsAQIJA 

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

https://www.youtube.com/watch?v=pEU7qC23aBM 

 Καστοριά 

https://www.youtube.com/watch?v=1HnGG3gEOeA 

https://www.youtube.com/watch?v=4STRpFyS-Ak 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81

%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0

ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB 

Γρεβενά, την πόλη όπου περνά ο ποταμός Αλιάκμονας!   

https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81

%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0

https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiEh5vn0IrMAhVH-g4KHdEXCbMQsAQIJA
https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiEh5vn0IrMAhVH-g4KHdEXCbMQsAQIJA
https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B1&biw=1366&bih=629&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiEh5vn0IrMAhVH-g4KHdEXCbMQsAQIJA
https://www.youtube.com/watch?v=_PYsYejHGgY
https://www.youtube.com/watch?v=pEU7qC23aBM
https://www.youtube.com/watch?v=1HnGG3gEOeA
https://www.youtube.com/watch?v=4STRpFyS-Ak
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC
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ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%B3%CF%81%

CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC 

Κοζάνη 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%

CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%BA%

CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7 

 

(Ε) Μέγας Κιχώτης – Τελική Φάση 

Τεχνική Υλοποίηση  

Χαρακτηριστικά τεχνικής εφαρμογής :  

Το επιτραπέζιο θα κατασκευαστεί από ένα χοντρό χαρτόνι για βάση, πάνω στο οποίο 

αναπαριστάται το γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας. Θα υπάρχουν τα ονόματα κάθε 

νομού και κάθε πρωτεύουσας των νομών. Επίσης, θα υπάρχουν δύο σημεία που 

αναπαριστούν το «σωστό» (μπλε κύκλος) και το «λάθος» (κόκκινος κύκλος), τα οποία θα 

βρίσκονται κι αυτά πάνω στη μακέτα. Το πιόνι με το οποίο τα παιδιά κινούνται από περιοχή 

σε περιοχή θα είναι φτιαγμένο από χαρτί, πλαστελίνη και αλουμινόχαρτο, και θα αναπαριστά 

τον Μέγα Κιχώτη και τον Πάντσο. Η μακέτα συνδέεται με το makey – makey και το 

πρόγραμμα scratch. Κάτω από αυτήν θα είναι συνδεδεμένα 10 καλώδια. Τα 8 από αυτά 

αντιστοιχούν κάθε φορά σε έναν εκ των οχτώ νομών που έχουν επιλεγεί για τη διαδρομή που 

πρέπει να ακολουθήσει ο παίκτης/ες, απαντώντας για κάθε νομό σε μία ερώτηση, ώστε να 

καταφέρει/ουν στο τέλος της διαδρομής να συγκεντρώσει/ουν 10 βαθμούς (1,25 βαθμοί ανά 

ερώτηση). Τα άλλα 2 καλώδια συνδέονται με το «σωστό» και «λάθος», έτσι ώστε να μπορούν 

οι άλλοι συμπαίκτες να πατούν «σωστό», εάν η απάντηση που θα δώσει προφορικά ο «χ» 

παίκτης είναι σωστή και «λάθος», αν είναι λανθασμένη. Τόσο σε κάθε νομό όσο και στα 

σημεία του «σωστού-λάθους», θα υπάρχουν διπλόκαρφα με τα οποία συνδέονται τα καλώδια 

από κάτω. Τα διπλόκαρφα αυτά κάνουν επαφή με το πιόνι που θα είναι κατασκευασμένο 

γύρω γύρω με αλουμινόχαρτο, στα σημεία όπου το δάκτυλο του παίκτη, από τη μια, και το 

διπλόκαρφο, από την άλλη, ακουμπούν.  

Καθήκοντα μαθητών :  

Οι μαθητές χωρίζονται σε 4εις ομάδες των 5 ατόμων (αν σε μία υποθετική τάξη τα 

παιδιά είναι 20). Η 1
η
 ομάδα αναλαμβάνει να φτιάξει τον κώδικα με τη βοήθεια του δασκάλου 

Πληροφορικής. Η 2
η
 ομάδα αναλαμβάνει να γράψει και να ηχογραφήσει τα παραμύθια και τις 

ερωτήσεις (βλ. φάκελο «ηχογραφήσεις παραμυθιών για κατασκευή»). Η 3
η
 ομάδα 

αναλαμβάνει να φτιάξει την κατασκευή και το πιόνι. Η 4
η
 ομάδα αναλαμβάνει να βάλει τα 

διπλόκαρφα, να τοποθετήσει και ενώσει τα καλώδια με τη συσκευή, να δει αν λειτουργεί ο 

κώδικας του scratch όταν τον συνδέουμε με το makey-makey και να διορθώσει τυχόν λάθη. 

Πώς παίζεται το παιχνίδι-περιγραφή:   

Οι μαθητές παίζουν σε ομάδες. Οι σταθμοί του παιχνιδιού είναι 8, επομένως κάθε 

αρχηγός ομάδας αναλαμβάνει να ακούσει τις αφηγήσεις και να απαντήσει στις ερωτήσεις 2 

σταθμών. Ο στόχος, ωστόσο, είναι κοινός: «- Να συνεργαστούν από κοινού οι ομάδες, και 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%BA%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%BA%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%BA%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7
https://www.google.gr/search?q=%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_6Yft0YrMAhUJVSwKHZIrDLwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CE%BA%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7
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ακολουθώντας τη διαδρομή που αναγράφεται πάνω στο ταμπλό(Καβάλα-Σέρρες-Χαλκιδική-

Θεσσαλονίκη-Βεργίνα-Κοζάνη-Φλώρινα-Πέλλα), να περάσει η κάθε ομάδα από δύο 

σταθμούς (π.χ. η 1
η
 ομάδα θα περάσει από την Έδεσσα και τη Φλώρινα, η 2

η
 από την Κοζάνη 

και την Κατερίνη…,κ.τ.λ.). – και να συγκεντρώσουν και οι 4εις ομάδες, συνολικά, 10 

βαθμούς.» Για κάθε 2 σταθμούς, όπως προαναφέρθηκε, θα σηκώνεται ένας παίκτης-αρχηγός 

από μία συγκεκριμένη ομάδα, ο οποίος κάθε φορά που γίνεται μία ερώτηση σε κάθε σταθμό 

θα συμβουλεύεται μόνο τα άτομα της ομάδας του για την απάντηση. Η απάντηση θα δίνεται 

προφορικά. Οι υπόλοιποι 3εις αρχηγοί, θα «συνεδριάζουν», μεταξύ τους, αλλά και με τους 

υπόλοιπους συμμαθητές τους αν η απάντηση που έδωσε ο αρχηγός της «χ» ομάδας, στην 

ερώτηση που ακούγεται, είναι σωστή ή λανθασμένη. Αν καταλήξουν πως είναι σωστή θα 

πατάνε το «σωστό» και θα προστίθενται 1,25 πόντοι σε όλους, ώστε να φτάσουν στο 

επιθυμητό σκορ των 10 πόντων. Εάν, όμως, θεωρήσουν πως η απάντηση του 

συμμαθητή/τριας τους είναι λανθασμένη πατούν «λάθος» και δεν προστίθενται πόντοι από το 

συγκεκριμένο σταθμό. Κάθε φορά που οι 3εις αρχηγοί πατούν «σωστό» ή «λάθος» στην 

απάντηση που έδωσε ο 4
ος

 αρχηγός σε συνεργασία με την ομάδα του, αιτιολογούν προφορικά, 

αφότου έχουν έρθει προηγουμένως σε «συνεδρίαση» μεταξύ τους και με τις ομάδες τους, 

γιατί πάτησαν «σωστό» ή «λάθος». 

Όπως προαναφέρθηκε το παιχνίδι παίζεται με την βοήθεια του scratch. Oι μαθητές 

καλούνται να ακούσουν στην αρχή την αφήγηση και να δράσουν σύμφωνα με τις οδηγίες. Στη 

συνέχεια, ακολουθούν τους σταθμούς (2 σταθμοί για κάθε μία από τις 4εις ομάδες), με τη 

σειρά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε κάθε σταθμό-νομό το παιδί-αρχηγός της «ψ» ομάδας 

πρέπει να τοποθετήσει το πιόνι στη σωστή περιοχή, βάσει της προβλεπόμενης διαδρομής. 

Όταν ο μαθητής βάλει το πιόνι πάνω σε μία περιοχή τότε εκτός από την αφήγηση ακούγεται 

και μία ερώτηση, στην οποία ο μαθητής πρέπει να απαντήσει, με τη βοήθεια της ομάδας του, 

προφορικά. Οι υπόλοιποι συμμαθητές του αξιολογούν την απάντησή του ως σωστή ή 

λανθασμένη και πατόυν «σωστό» ή «λάθος», αντίστοιχα πάνω στο ταμπλό. Αν πατηθεί το 

«σωστό», ακούγεται ο ήχος που αντιστοιχεί στο σωστό, βγαίνει ένδειξη του σωστού στην 

οθόνη του Η/Υ και το σκορ αυξάνεται 1,25. Αντιστρόφως, αλλά με τον ίδιο τρόπο, γίνεται η 

διαδικασία για τη λανθασμένη απάντηση. Τελικός νικητής, δεν είναι ένας, αλλά όλη η τάξη, 

εφόσον το σκορ είναι κοινό. Το επιθυμητό σκορ είναι οι 10 πόντοι, οι οποίοι πρέπει να 

συγκεντρωθούν και από τις 4εις ομάδες. Επομένως, αντιλαμβάνεται κανείς πως το παιχνίδι 

είναι καθαρά ομαδοσυνεργατικό! 

Δυσκολίες που εντοπίζονται :  

Ένα πρόβλημα που αποτέλεσε εμπόδιο στον εμπλουτισμό της παρούσας εργασίας 

είναι η μη καλή υποστήριξη βίντεο από το scratch. Επομένως, προτιμήθηκε να μην ενταχθούν 

καθόλου βιντεάκια, τα οποία θα μπορούσαν να μπουν σε κάθε σταθμό, αλλά μόνο 

ηχογραφήσεις. 

Ένα άλλο πιθανό πρόβλημα έχει να κάνει με τη συνεργασία των μαθητών εντός κι 

εκτός της ομάδας, αλλά και με την τεχνογνωσία, ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η 

κατασκευή και ο κώδικας στον προβλεπόμενο χρόνο. 

Ιδιαιτερότητες του κώδικα :   

Ο κώδικας είναι σχετικά απλός. Επομένως, οι μαθητές δεν θα αντιμετωπίσουν 

ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τη σύνθεσή του.  
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Όταν το πρόγραμμα ξεκινήσει, θα δίνονται οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι 

μαθητές και θα ακούγεται η αφήγηση της ιστορίας, η οποία σχετίζεται με το ταξίδι του 

βασικού ήρωα «Δον Κιχώτη» και του πιστού ιπποκόμου του «Σάντσο Πάντσα», στη 

Μακεδονία. Στη συνέχεια, οι μαθητές ακολουθούν τους σταθμούς, όπου σε κάθε σταθμό, 

ανάλογα με το που μετακινεί το πιόνι ο παίκτης στο ταμπλό, θα μετακινείται και το 

αντίστοιχο πιόνι στην επιφάνεια του υπολογιστή, κι εκτός από την αφήγηση που θα υπάρχει 

για κάθε έναν από τους 8 νομούς-σταθμούς, θα ακούγεται και μία ερώτηση. Αν πατηθεί το 

«σωστό», πρέπει να ακούγεται ο ήχος που αντιστοιχεί στο σωστό, να βγαίνει ένδειξη του 

σωστού στην οθόνη του Η/Υ και το σκορ να αυξάνεται 1,25, για την σωστή απάντηση σε 

κάθε σταθμό. Αντιστρόφως, αλλά με τον ίδιο τρόπο, θα γίνεται η διαδικασία για τη 

λανθασμένη απάντηση, όπου σε αυτή την περίπτωση, όμως, το σκορ δεν θα ανεβαίνει. Το 

τελικό, επιθυμητό σκορ είναι οι 10 πόντοι, οι οποίοι πρέπει να συγκεντρωθούν και από τις 

4εις ομάδες.  

 Link από scratch:   

https://scratch.mit.edu/projects/112785065/ (πρέπει να γίνει προβολή του συνδέσμου μέσω 

chrome για να εμφανιστεί το διαδραστικό παιχνίδι) 

 Οι ηχογραφήσεις των παραμυθιών, που θα μπορούσαν να κάνουν οι μαθητές στο 

κομμάτι αυτής της φάσης, βρίσκονται στο φάκελο «Ηχογραφήσεις παραμυθιών για 

κατασκευή.»  

 Μακέτα: 

 

 

 

https://scratch.mit.edu/projects/112785065/
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Υλικά και μέσα διδασκαλίας- Μέγας Κιχώτης (Ε): 

Μέσα διδασκαλίας 

 Παιχνίδι 

Υλικά διδασκαλίας 

 Προτζέκτορας για προβολή παιχνιδιού/ηλεκτρονικό υλικό 

 Ηχεία 

 Κάποιο μέσο ηχογράφησης (π.χ. μαγνητοφωνάκι ή κινητό ή μικρόφωνο που συνδέεται 

με τον υπολογιστή)/ κατά την κατασκευή του ηλεκτρονικού υλικού 

 Υλικά κατασκευής ταμπλό (χαρτόνι, καλώδια, πλαστελίνες, διπλόκαρφα, 

αλουμινόχαρτο, κόλλα, κ.ά) 

 Makey-makey 

 Scratch 

Χρήσιμες ιστοσελίδες-Μέγας Κιχώτης (Ε): 

 Link από scratch:   

 https://scratch.mit.edu/projects/112785065/ (πρέπει να γίνει προβολή του συνδέσμου 

μέσω chrome για να εμφανιστεί το διαδραστικό παιχνίδι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scratch.mit.edu/projects/112785065/
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Ενότητα 4:Ο Ρομπέν της Ηπείρου 

Εκπαιδευτικό Υλικό 

 

(Α) Ο Ρομπέν της Ηπείρου – Εισαγωγικό 

Κύριο Στάδιο: 

Φύλλο εργασίας 1-Γράφουμε άρθρο 

 

Παραμύθι: 

Το λαμπρό γεγονός της άφιξης του Ρομπέν δεν θα μπορούσε να μείνει έτσι! Θα έπρεπε 

να δημοσιοποιηθεί, να γίνει, δηλαδή, γνωστό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις τοπικές 

εφημερίδες, τα περιοδικά, τα ραδιόφωνα, την τηλεόραση… 

 Για το σκοπό αυτό, τα παιδιά αποφάσισαν να γράψουν ένα άρθρο, το οποίο θα έστελναν 

σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία με τη σειρά τους θα το προέβαλλαν στον κόσμο 

της Ηπείρου. Σκοπός του άρθρου είναι το να μάθουν οι Ηπειρώτες, και οι μικροί και οι μεγάλοι, 

για την άφιξη του Ρομπέν και τους λόγους που ζήτησαν από το Ρομπέν να έρθει στην Ήπειρο. 

Επιπλέον, μέσα από το άρθρο θα παρακινήσουν τον κόσμο να δημιουργήσει μία μεγάλη 

υποδοχή στον προστάτη-ήρωά μας… 

 Αν εσείς ήσασταν στη θέση των παιδιών ποια στοιχεία θα συμπεριλαμβάνατε μέσα στο 

άρθρο; Ποιον τίτλο θα δίνατε;  

Δραστηριότητα: 

Συμβουλευτείτε το βιβλίο σας (6
η
 ενότητα «Ιστορίες παιδιών») και τον παρακάτω 

ηλεκτρονικό ιστότοπο: 

 http://www.authorstream.com/Presentation/leoxan-1647177/  

Αφού έχετε πάρει μια ιδέα πώς γράφεται ένα άρθρο, δημιουργείστε σε ομάδες ένα 

δικό σας δίνοντας μεγάλη προσοχή σε αυτά που ακολουθούν: 

Αφορμή στο παρόν σημείο αποτελεί η άφιξη του Ρομπέν και η επιθυμία των παιδιών 

της Ηπείρου να κάνουν γνωστή σε όλους τους Ηπειρώτες την άφιξή του.  

Εσείς, θα πρέπει να μπείτε στη θέση των μαθητών της Ηπείρου και να γράψετε, σε 

ομάδες, ένα άρθρο γι’ αυτό το σημαντικό γεγονός. 

Βέβαια, θα πρέπει να προσέξετε, το ύφος, τη δομή, τη γλώσσα και το πρόσωπο στο 

οποίο θα γράψετε το άρθρο. Επίσης, θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας πως γράφετε το άρθρο 

σα να είστε εσείς τα παιδιά από την Ήπειρο! Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να μπείτε στη θέση 

τους και να το γράψετε σα να είστε μαθητές της Ηπείρου και αναμένετε το Ρομπέν στον τόπο 

σας… 

(ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΤΙΤΛΟ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΑΣ!!!) 

  

http://www.authorstream.com/Presentation/leoxan-1647177/
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Μεταστάδιο: 

 

Υλικά και μέσα διδασκαλία-Εισαγωγικό Ρομπέν της Ηπείρου (Α): 

Μέσα διδασκαλίας 

 Παραμύθι 

 Εικαστικές κατασκευές 

Υλικά διδασκαλίας 

 Προτζέκτορας  

 Παρουσιάσεις powerpoint 

 Ηχεία 

 Χάρτης με γεωγραφικά διαμερίσματα και νομούς που θα τοποθετηθεί σε κεντρικό 

σημείο της τάξης 

 Φύλλo εργασίας / παραμύθι / παραγωγή άρθρου 

 Χαρτονάκια 

 Μαρκαδόροι 

Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει χρήση του Google Earth, αντί του χάρτη των γεωγραφικών 

διαμερισμάτων ή του Άτλαντα.   

Χρήσιμες ιστοσελίδες- (Α) Εισαγωγικό Ρομπέν: 

http://www.authorstream.com/Presentation/leoxan-1647177/ 

http://www.authorstream.com/Presentation/leoxan-1647177/
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(Β) Ο Ρομπέν της Ηπείρου-Το ταξίδι στην Ήπειρο 

Μεταστάδιο: 

 

 

Φύλλο εργασίας 

 

Ομαδική δραστηριότητα-Εργαστείτε σε ομάδες 

 

 

Τα παιδιά, μετά από μερικές μέρες περιπλάνησης στα μονοπάτια της Ηπείρου, 

επέστρεψαν στο σχολείο τους γεμάτα ενθουσιασμό και αγάπη για τον τόπο τους. Εκτός, όμως, 

από ενθουσιασμένα, ήταν και αρκετά προβληματισμένα σχετικά με… 

 

1. …το πώς θα μπορούσαν να διαφυλάξουν τα ήθη, τα έθιμα και την ιστορία του τόπου 

τους…  

 

2. …πώς θα  αναδείξουν τα ήθη, τα έθιμα και την ιστορία του τόπου τους και θα τα 

προβάλουν σε άλλους ανθρώπους ώστε εκείνοι να γνωρίσουν από κοντά τον τόπο τους, τον 

πολιτισμό και την παράδοσή τους.  

 

3. …Επίσης, κατά την περιπλάνησή τους γνώρισαν αρκετούς ανθρώπους που 

ασχολούνται με επαγγέλματα και  προϊόντα που σχετίζονται με τον τόπο τους και έχουν άμεση 

σχέση με την οικονομία της Ηπείρου, τα οποία πρέπει να διατηρηθούν, να περάσουν στις νέες 

γενιές και να μη χαθούν  [βλ. Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού, Ενότητα 4. Επαγγέλματα 

και προϊόντα στον τόπο μας (Οικονομία και Επαγγέλματα) ].  

 

4. …Ένα άλλο πρόβλημα είναι η προσπάθεια να προστατέψουν το περιβάλλον της 

Ηπείρου, την σπάνια χλωρίδα, την πανίδα, τα είδη υπό εξαφάνιση που κατοικούν μέσα στα 

δάση (π.χ. αρκούδες, λύκοι, ελάφια, κ.ά), τα ίδια τα δάση, τη φύση και  τα γάργαρα νερά, από 

την απροσεξία ορισμένων τουριστών, οι οποίοι πετούν σκουπίδια, αλόγιστα ή κι από την 

απροσεξία των ίδιων των κατοίκων, οι οποίοι μολύνουν τη γη ή τα νερά της Ηπείρου, όπως 

για παράδειγμα οι κάτοικοι των Ιωαννίνων οι οποίοι ρίχνουν λύματα στη λίμνη Παμβώτιδα.  

 

Ο Ρομπέν, βλέπει τους μικρούς μαθητές προβληματισμένους και προσπαθεί να τους βοηθήσει… 

Τους χωρίζει σε τέσσερις ομάδες και τους προτείνει η κάθε μια να ασχοληθεί με ένα κομμάτι 

προβλημάτων, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί. 

 Ομάδα Α: Έτσι, η μία ομάδα ασχολείται με τη διατήρηση των εθίμων και της 

ιστορίας, το πέρασμα από γενιά σε γενιά, ώστε να μην ξεχαστούν με το χρόνο… Σε 

αυτή την ομάδα, η πρόταση του Ρομπέν είναι να γράφουν στην εφημερίδα του 

σχολείου άρθρα σχετικά με τον πολιτισμό ή τα ήθη και τα έθιμα που λαμβάνουν χώρα 

κατά καιρούς στον τόπο τους. 

 Ομάδα Β: Η δεύτερη ομάδα ασχολείται την ανάδειξη και τη διαφήμιση των μνημείων, 

των ηθών, των εθίμων ή των τόπων με ιστορική, πολιτισμική ή περιβαλλοντική 

σημασία. Η πρόταση του Ρομπέν σε αυτό το σημείο είναι η δημιουργία ενός blog ή 

μιας ιστοσελίδας στην οποία να παρουσιάζονται τα σημαντικότερα στοιχεία της 

Ηπείρου, μέσα από εικόνες, κείμενο και ήχους. 
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 Ομάδα Γ: Η Τρίτη ομάδα ασχολείται με τη διατήρηση επαγγελμάτων  και παραγωγής 

προϊόντων που σχετίζονται με τον τόπο τους, έχουν άμεση σχέση με την οικονομία 

της Ηπείρου και τα οποία πρέπει να διατηρηθούν, να περάσουν στις νέες γενιές και να 

μη χαθούν.  Η πρόταση του Ρομπέν γι’ αυτήν την ομάδα είναι να πάρουν συνεντεύξεις 

από τοπικούς παραγωγούς, γεωργούς, κτηνοτρόφους και να αναδείξουν τη σημασία 

της δουλειάς τους για την περιοχή. 

 Ομάδα Δ: Η τελευταία ομάδα ασχολείται με την προστασία του πλούσιου φυσικού 

περιβάλλοντος της Ηπείρου. Η πρόταση του Ρομπέν για την τελευταία ομάδα είναι να 

φτιάξουν οι μαθητές μπλουζάκια με μηνύματα, όπως, «Αγαπάω την Ήπειρο, 

προστατεύω τα δάση της» ή «Αγαπώ τα Ιωάννινα, δε μολύνω τη λίμνη μου», κ.ά., με 

τα οποία θα ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο, διαβάζοντάς τα. 

 

Χωριστείτε κι εσείς σε τέσσερις ομάδες και αναλάβετε να γράψετε σε ένα χαρτόνι τις 

δικές σας προτάσεις, ώστε να βοηθήσετε το Ρομπέν και τα παιδιά στο έργο τους. Οι προτάσεις 

της κάθε ομάδας θα πρέπει να σχετίζονται μόνο με ένα από τα παραπάνω τέσσερα θέματα! 

Βοηθήστε τους φίλους μας στην Ήπειρο! Γίνετε κι εσείς μικροί Ρομπέν της Ηπείρου!  
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Υλικά και μέσα διδασκαλίας-(Β) Ρομπέν της Ηπείρου – Το ταξίδι στην Ήπειρο: 

Μέσα διδασκαλίας 

 Παραμύθι 

 Παιχνίδι ρόλων 

 Άθληση  

Υλικά διδασκαλίας 

 Προτζέκτορας  

 Παρουσιάσεις powerpoint 

 Ηχεία 

 Χάρτης με γεωγραφικά διαμερίσματα και νομούς που θα τοποθετηθεί σε κεντρικό 

σημείο της τάξης 

 Αυτοσχέδια κοστούμια για παιχνίδι ρόλων 

 Τόξο & Στόχος για την τοξοβολία 

 Χαρτόνια 

 Μαρκαδόροι/στυλό/μολύβια 

Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει χρήση του Google Earth, αντί του χάρτη των γεωγραφικών 

διαμερισμάτων ή του Άτλαντα.   

Χρήσιμες ιστοσελίδες-Ρομπέν της Ηπείρου (Β): 

Ιωάννινα 

(Ιωάννινα-Παμβώτιδα-Νησάκι κυρα-Φροσύνης) 

http://travelphoto.gr/%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7-

%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-

ioannina-lake/ 

https://www.youtube.com/watch?v=wWGRp8wf82k 

Αρχαία Δωδώνη  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%C

E%94%CF%89%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B7 

http://travelphoto.gr/arxaia-dodoni-theatro/ 

Ζαγοροχώρια  

http://www.zagoroxoria.gr/4th-section/axiotheata/kolumpithres-sto-papigko.html 

Αχέροντας ποταμός 

http://travelphoto.gr/%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-ioannina-lake/
http://travelphoto.gr/%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-ioannina-lake/
http://travelphoto.gr/%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7-%CE%B9%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-ioannina-lake/
https://www.youtube.com/watch?v=wWGRp8wf82k
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%94%CF%89%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%94%CF%89%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B7
http://travelphoto.gr/arxaia-dodoni-theatro/
http://www.zagoroxoria.gr/4th-section/axiotheata/kolumpithres-sto-papigko.html
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD 

http://www.paramythia-online.gr/acheron/mithos.htm 

http://www.dodoni.gr/axerontas 

Θεσπρωτία 

Σούλι-Σουλιώτισσες 

https://www.youtube.com/watch?v=yz7zo8MPBHM 

Άρτα 

(βλ. βιβλίο ιστορίας σελ. 110 κεφ. 35 «Ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου) 

Το γιοφυρι της Άρτας 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9_%C

F%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82 

http://www.mixanitouxronou.gr/olimeris-to-chtizane-to-vradi-egkremizotan-pos-to-gefiri-tis-

artas-egine-sinonimo-tou-akatorthotou-ipirxe-gia-chronia-to-fisiko-sinoro-tis-eleftheris-

elladas-me-tin-othomaniki-aftokratoria/ 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2361,8972/ 

Αρχαία Αμβρακία - μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ολυμπιάδα - ο Πύρρος, ο βασιλιάς 

της Ηπείρου -  Πύρρειος νίκη  

https://www.youtube.com/watch?v=HSxlpaR6bmE 

ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου (Αρχαία Αμβρακία) 

http://www.artainfo.gr/nomosartas/artaprosopa/pyrros/index.html 

πύρρειος νίκη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%B9%C

E%BF%CF%82_%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD
http://www.paramythia-online.gr/acheron/mithos.htm
http://www.dodoni.gr/axerontas
https://www.youtube.com/watch?v=yz7zo8MPBHM
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82
http://www.mixanitouxronou.gr/olimeris-to-chtizane-to-vradi-egkremizotan-pos-to-gefiri-tis-artas-egine-sinonimo-tou-akatorthotou-ipirxe-gia-chronia-to-fisiko-sinoro-tis-eleftheris-elladas-me-tin-othomaniki-aftokratoria/
http://www.mixanitouxronou.gr/olimeris-to-chtizane-to-vradi-egkremizotan-pos-to-gefiri-tis-artas-egine-sinonimo-tou-akatorthotou-ipirxe-gia-chronia-to-fisiko-sinoro-tis-eleftheris-elladas-me-tin-othomaniki-aftokratoria/
http://www.mixanitouxronou.gr/olimeris-to-chtizane-to-vradi-egkremizotan-pos-to-gefiri-tis-artas-egine-sinonimo-tou-akatorthotou-ipirxe-gia-chronia-to-fisiko-sinoro-tis-eleftheris-elladas-me-tin-othomaniki-aftokratoria/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C113/351/2361,8972/
https://www.youtube.com/watch?v=HSxlpaR6bmE
http://www.artainfo.gr/nomosartas/artaprosopa/pyrros/index.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
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(Γ) Τελικό Ρομπέν της Ηπείρου  

Προστάδιο: 

 

Φύλλο εργασίας 1- Τελικό Ρομπέν της Ηπείρου- Συζήτηση... 

Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε… και ο αγαπημένος μας ήρωας, ο Ρομπέν της 

Ηπείρου έπρεπε να γυρίσει πίσω… στον κόσμο της φαντασίας… Αφού, λοιπόν, χαιρέτησε τα 

παιδιά, τους είπε, για μια ακόμη φορά, να μην ξεχνούν να αγαπούν τον τόπο τους και να τον 

προστατεύουν! Έτσι, έφυγε… με αυτή τη φράση χαραγμένη στο νου και στην καρδιά των 

μικρών μαθητών της Ηπείρου… 
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Φύλλο εργασίας Ρομπέν της Ηπείρου (Γ) 

Γράφουμε μαζί τη συνέχεια και το τέλος μιας ιστορίας με ήρωες τους «Μικρούς Ρομπέν»… 

  

 

 

Φανταστείτε τι μπορεί να έκαναν οι μικροί μαθητές μετά την επιστροφή του Ρομπέν 

στον κόσμο των παραμυθιών… Γράψτε μια δική σας ιστορία έχοντας ως ήρωες τους 

«Μικρούς Ρομπέν», δηλαδή τους μικρούς μαθητές της Ηπείρου. 

 

Για την ιστορία σας μπορείτε να σκεφτείτε: 

- Τις ομάδες των μαθητών που είχε δημιουργήσει ο Ρομπέν για τη λύση των 

προβλημάτων της Ηπείρου. Άραγε αυτές οι ομάδες συνέχισαν να υπάρχουν και να 

αντιμετωπίζουν η κάθε μια συγκεκριμένα προβλήματα της Ηπείρου; 

- Μήπως η δράση των μαθητών έγινε γνωστή και πείστηκαν και άλλα άτομα να 

βοηθήσουν τους μικρούς Ρομπέν; 

- Ποιες μπορεί να ήταν οι δράσεις τους; 

- Πιστεύετε πως κατάφεραν να προστατέψουν τον τόπο τους και να τον αναδείξουν; 

- Εσείς τι θα κάνατε για το δικό σας τόπο; 

 

 Ξεκινήστε την ιστορία σας με την παρακάτω φράση: 

 «Οι  μικροί Ρομπέν» δεν έπαψαν ποτέ να αγαπούν τον τόπο τους και να τον προστατεύουν…  

 

 Τελειώστε την ιστορία σας αναφέροντας αυτά που εσείς θα κάνατε για το δικό σας 

τόπο… 

 

 

 

 

 

 

 

Σελίδα 1 φύλλου εργασίας 
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«Οι  Μικροί Ρομπέν» δεν έπαψαν ποτέ να αγαπούν τον τόπο τους και να τον προστατεύουν…  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Σελίδα 2 φύλλου εργασίας 

 

 



 

 244 

Υλικά και μέσα διδασκαλίας-Τελικό Ρομπέν της Ηπείρου (Γ): 

Μέσα διδασκαλίας 

 Παραμύθι/Συγγραφή παραμυθιού από τους μαθητές 

Υλικά διδασκαλίας 

 Προτζέκτορας  

 Φύλλο συζήτησης για προστάδιο 

 Φύλλο εργασίας/συγγραφής παραμυθιού/κύριο στάδιο 

 Χάρτης με γεωγραφικά διαμερίσματα και νομούς που θα τοποθετηθεί σε κεντρικό 

σημείο της τάξης 

 Μαρκαδόροι/στυλό/μολύβια 

Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει χρήση του Google Earth, αντί του χάρτη των γεωγραφικών 

διαμερισμάτων ή του Άτλαντα.   

Χρήσιμες ιστοσελίδες - Τελικό Ρομπέν της Ηπείρου (Γ): 

Πώς γράφουμε τη συνέχεια και το τέλος μιας ιστορίας: 

http://sykees8.blogspot.gr/2013/01/blog-post_7366.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sykees8.blogspot.gr/2013/01/blog-post_7366.html
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Ενότητα 5: Η Θεοδώρα η μικρή εξερευνήτρια 

Εκπαιδευτικό Υλικό 

 

Κύριο Στάδιο:: 

Φύλλο εργασίας : Οριστική, Συνοπτική Υποτακτική και Συνοπτική Προστακτική του 

Αορίστου της Παθητικής Φωνής. 

Απόσπασμα παραμυθιού: 

Σε κάποια περιπλάνησή της, η Θεοδώρα συνειδητοποίησε πως ο πολύτιμος χάρτης 

έλειπε από το σακίδιό της… Έτσι, μην μπορώντας να τον βρει, άρχισε να ψάχνει το δρόμο 

του γυρισμού, δίχως, όμως, τελικά να τα  καταφέρει. Φοβήθηκε πως μπορεί να χαθεί και πως 

ίσως να μην βρει ποτέ το δρόμο της επιστροφής. Χωρίς να ξέρει, λοιπόν, πού πηγαίνει, 

βρέθηκε στη μυστική πύλη… Μόλις την είδαν οι φύλακες της πύλης θεώρησαν πως θα ήταν 

πάρα πολύ κατάλληλη να εξερευνήσει κάποια γωνιά του κόσμου των ανθρώπων… Έτσι, 

αποφάσισαν να τη στείλουν να εξερευνήσει τη Θεσσαλία, με αντάλλαγμα να της δείξουν το 

δρόμο της επιστροφής, να της δώσουν ένα χάρτη ίδιο με αυτόν που είχε χάσει, αλλά και έναν 

καινούριο, ο οποίος απεικόνιζε τη Θεσσαλία … 

 

Να αναγνωρίσετε γραμματικά τις λέξεις που είναι σημειωμένες με κόκκινο χρώμα στο 

απόσπασμα του παραμυθιού, να τις μεταφέρετε στην Οριστική, Συνοπτική Υποτακτική και 

Συνοπτική Προστακτική του Αορίστου της Παθητικής Φωνής. Έπειτα, να κλίνετε τα 

συγκεκριμένα ρήματα στις παραπάνω εγκλίσεις, αν και εφόσον υπάρχουν. 

Για περισσότερη βοήθεια, πριν κάνετε τη δραστηριότητα, ανοίξτε το βιβλίο του μαθητή, β’ 

τεύχος, στην Ενότητα 7: «Η ελιά», στη σελίδα 41-άσκηση 2.  

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: 

 

φοβήθηκε:____________________________________________________________

_________________________________ 
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να 

χαθεί:_______________________________________________________________________

____________________________________ 

 

βρέθηκε:______________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

ΚΛΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ: 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 
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ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 
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Εκστρατεία υπέρ της χρήσης του ποδηλάτου! 

Σκεφτείτε τα οφέλη που έχει η χρήση του ποδηλάτου για τον άνθρωπο, αλλά και για το 

περιβάλλον. Δημιουργείστε μία εκστρατεία υπέρ της χρήσης του ποδηλάτου! 

 Δημιουργείστε ενημερωτικά φυλλάδια με τα οφέλη της χρήσης του ποδηλάτου, ώστε 

να ενημερώσετε και να ευαισθητοποιήσετε τους κατοίκους 

 Στείλτε μια επιστολή στην τοπική αυτοδιοίκηση (π.χ. στο δήμαρχο) με σκοπό τη 

δημιουργία οργανωμένων λωρίδων ποδηλασίας και ανάλογων πινακίδων στη γύρω 

περιοχή 

 Ενημερωθείτε και ενημερώστε τους συμμαθητές σας σχετικά με την ασφάλεια της 

χρήσης του ποδηλάτου 

 Επισκεφθείτε ένα κέντρο κυκλοφοριακής αγωγής ή σχηματίστε τεχνητούς δρόμους 

μέσα στην αυλή του σχολείου (σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή μια επίσκεψη στο 

κέντρο). Χρησιμοποιείστε το ποδήλατό σας. Καταγράψτε τα λάθη που πιθανόν κάνατε 

ή αυτά που έκαναν οι συμμαθητές σας και παρουσιάστε τα  

Υλικά και μέσα διδασκαλίας – Θεοδώρα η μικρή εξερευνήτρια: 

Μέσα διδασκαλίας 

 Παραμύθι 

 Άθληση  

Υλικά διδασκαλίας 

 Προτζέκτορας  

 Παρουσιάσεις powerpoint 

 Ηχεία 

 Ηχητικά αρχεία για προστάδιο 

 Χάρτης με γεωγραφικά διαμερίσματα και νομούς που θα τοποθετηθεί σε κεντρικό 

σημείο της τάξης 

 Φύλλο εργασίας / Αόριστος Παθητικής Φωνής 

 Χαρτόνια 

 Μαρκαδόροι/στυλό/μολύβια 

 Ποδήλατα 

Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει χρήση του Google Earth, αντί του χάρτη των 

γεωγραφικών διαμερισμάτων ή του Άτλαντα.   

Χρήσιμες ιστοσελίδες -Θεοδώρα η μικρή εξερευνήτρια: 

Ν. Λάρισας 
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Όλυμπος 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%C

F%82 

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/06/blog-post_7113.html 

https://www.youtube.com/watch?v=NILIv9pCDkU 

Πηνειός/σημαντικός βιότοπος 

http://www.visitgreece.gr/el/nature/rivers/pineios_river 

Ν. Μαγνησίας 

Διμήνι-Σέσκλο 

(προβολή κάποιων κομματιών βίντεο) 

https://www.youtube.com/watch?v=cdUzHoVv1R4 

Βόλος-Πήλιο 

http://www.dinfo.gr/%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF-

%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C-%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD-

%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1/ 

http://www.diaforetiko.gr/pilio-to-mithiko-vouno-ton-kentavron-odiporiko-sta-grafika-choria-

tou/ 

Κένταυροι Πηλίου / Αργοναυτική εκστρατεία Ιωλκού 

http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/m_Magnisia_history.asp 

Ιάσων/Αργοναυτική εκστρατεία (κινούμενα σχέδια) 

https://www.youtube.com/watch?v=PEInDyZO-ik 

Ν. Τρικάλων 

Καλαμπάκα-Μετέωρα/μοναστηριακή πολιτεία 

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

https://www.youtube.com/watch?v=cyR8u4yiRwY 

Ο Μύλος των Ξωτικών 

http://www.milosxotikon.gr/home/ 

Ν. Καρδίτσας 

Τεχνητή λίμνη Πλαστήρα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%A0

%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/06/blog-post_7113.html
https://www.youtube.com/watch?v=NILIv9pCDkU
http://www.visitgreece.gr/el/nature/rivers/pineios_river
https://www.youtube.com/watch?v=cdUzHoVv1R4
http://www.dinfo.gr/%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1/
http://www.dinfo.gr/%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1/
http://www.dinfo.gr/%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1/
http://www.dinfo.gr/%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%8C-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1/
http://www.diaforetiko.gr/pilio-to-mithiko-vouno-ton-kentavron-odiporiko-sta-grafika-choria-tou/
http://www.diaforetiko.gr/pilio-to-mithiko-vouno-ton-kentavron-odiporiko-sta-grafika-choria-tou/
http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/m_Magnisia_history.asp
https://www.youtube.com/watch?v=PEInDyZO-ik
https://www.youtube.com/watch?v=KUsSewvqzQQ
https://www.youtube.com/watch?v=cyR8u4yiRwY
http://www.milosxotikon.gr/home/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1
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Ενότητα 6: Ο Ηρακλής ο Στερεοελλαδίτης  

Εκπαιδευτικό Υλικό 

 

Κύριο Στάδιο: 

Φύλλο εργασία «Ο γρίφος της Σφίγγας»  

Εσείς, σαν διαβάτες των παραμυθιών, για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τη συνέχεια της 

ιστορίας και να γνωρίσετε την ιδιαίτερη πατρίδα του Ηρακλή πρέπει να λύσετε μία σειρά γρίφων 

που θα σας τεθούν μέσα στην ομάδα.  

Διαβάστε το παρακάτω κείμενο. Δώστε τίτλους σε κάθε παράγραφο. Μάθετε ποια είναι η 

λειτουργία της παραγράφου μέσα το κείμενο. Τέλος, απαντήστε στην ερώτηση-γρίφο που θα σας 

τεθεί. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Στις ελληνικές αναπαραστάσεις η Σφίγγα απεικονίζεται ως φτερωτό λιοντάρι με 

κεφάλι γυναίκας (σε αντίθεση με τη Σφίγγα της Αιγύπτου, που δεν έχει φτερά) ή ως γυναίκα 

με πέλματα και στήθη λιονταριού , ουρά ερπετού και φτερά πτηνού. Το όνομά της προέρχεται 

από τη λέξη σφίγγω. 

 

  Τις Σειρήνες τις αναγνωρίζουμε από το σώμα πουλιού, το ανθρώπινο κεφάλι, τα πόδια 

και τα νύχια που είναι δυνατά και χοντρά και μπορούν να παρομοιαστούν σαν του λιονταριού. 

Αυτό μας δείχνει ίσως μια συγγένεια που μπορεί να υπάρχει μεταξύ της Σειρήνας και της 

Σφίγγας. 

 

  Η Ήρα και ο Άρης την έστειλαν από την πατρίδα της, την Αρχαία Θήβα, να στέκεται 

πάνω στο βράχο και να θέτει το γρίφο στους περαστικούς. 

  Εκεί στεκόταν και ρωτούσε τους περαστικούς «Ποιο ον το πρωί στέκεται στα 

τέσσερα, το μεσημέρι στα δύο και το βράδυ στα τρία;». Όποιος δεν μπορούσε να λύσει το 

γρίφο, η Σφίγγα τον έσφιγγε, μέχρι να πεθάνει.  
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Ο Οιδίποδας έλυσε τον γρίφο απαντώντας ότι το ον αυτό είναι ο άνθρωπος, αφού όταν 

είναι βρέφος περπατάει στα τέσσερα, μετά σηκώνεται στα δύο του πόδια και στα γηρατειά 

περπατάει όρθιος αλλά χρησιμοποιεί σαν τρίτο πόδι ένα μπαστούνι. Μόλις λύθηκε το αίνιγμά 

της η Σφίγγα γκρεμίστηκε από τον βράχο που στεκόταν και σκοτώθηκε.  

  Ο Οιδίποδας πριν συναντήσει τη Σφίγγα είχε μάθει για τον γρίφο στον ύπνο του. Έτσι 

μπόρεσε να τον λύσει. 

 

 

 

Α. Τίτλοι παραγράφων 

 1η: 

...........................................................................................................................................

............................................................................................................... 

 2η: 

...........................................................................................................................................

............................................................................................................... 

 3η: 

...........................................................................................................................................

............................................................................................................... 

 4η: 

...........................................................................................................................................

............................................................................................................... 

 5η: 

...........................................................................................................................................

...............................................................................................................    

 6
η
: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………       

 

Β. Γρίφος: Ποια είναι η λειτουργία των παραγράφων μέσα στο κείμενο; Μία παράγραφος 

μπορεί να έχει μόνον έναν τίτλο; 
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Μεταστάδιο: 

Ομαδική Δραστηριότητα 

Φυτεύουμε μια ελιά στην αυλή του σχολείου! 

Φυτέψτε κι εσείς μια ελιά στην αυλή του σχολείου σας. Αναλογιστείτε τα οφέλη που 

μπορεί να προσφέρει αυτό το δέντρο για τη ζωή σας και συζητήστε σχετικά με την πανάρχαια 

ιστορία του και τη σημασία του για τον πολιτισμό του ελληνικού έθνους.  

Υλικά και μέσα διδασκαλίας – Ο Ηρακλής ο Στερεοελλαδίτης: 

Μέσα διδασκαλίας 

 Παραμύθι 

 Άθληση  

Υλικά διδασκαλίας 

 Προτζέκτορας  

 Παρουσιάσεις powerpoint 

 Ηχεία 

 Χάρτης με γεωγραφικά διαμερίσματα και νομούς που θα δοθεί σε κάθε ομάδα 

 Φύλλο εργασίας / Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΗΣ ΣΦΙΓΓΑΣ 

 Υλικά για αθλήματα στίβου (π.χ. κώνοι, εμπόδια, λωρίδες από χαρτί ή πλαστικό, κ.ά.) 

 Δέντρο ελιάς 

 Υλικά για σκάψιμο και πότισμα κατά τη διαδικασία του φυτέματος (π.χ. σκαλιστήρι, 

φτυάρι, ποτιστήρι, κ.ά.) 

Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει χρήση του Google Earth, αντί του χάρτη των 

γεωγραφικών διαμερισμάτων ή του Άτλαντα.   

Χρήσιμες ιστοσελίδες – Ο Ηρακλής ο Στερεοελλαδίτης: 

Νομός Ευρυτανίας 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%

CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82 

Νομός Φθιώτιδας  

μάχη των Θερμοπυλών 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF

%8D%CE%BB%CE%B5%CF%82 

https://www.youtube.com/watch?v=EuevTuPvN54 

Νομός Αιτωλοακαρνανίας 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=EuevTuPvN54
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Μεσολόγγι 

http://slideplayer.gr/slide/3087065/ 

Νομός Φωκίδας 

Δελφοί 

http://www.newsbeast.gr/travel/arachova-guide/arthro/621628/deka-logoi-na-episkefteite-

tous-delfous 

Νομός Βοιωτίας 

Θήβα/Σφίγγα Μυθολογία 

https://www.youtube.com/watch?v=G1WylZojFAw 

http://archaia-ellada.blogspot.gr/2014/05/blog-post_11.html  

Η μάχη των Πλαταιών και η ναυμαχία της Μυκάλης  

http://didaskaleio.weebly.com/19eta-mu940chieta-tauomeganu-

pilambdaalphataualphaiota974nu-kappaalphaiota-eta-nualphaupsilonmualphachi943alpha-

tauetasigmaf-muupsilonkappa940lambdaetasigmaf.html 

Νομός Αττικής 

Η ναυμαχία της Σαλαμίνας 

https://www.youtube.com/watch?v=J3fBw-WhNvM 

Το αγαπημένο δέντρο της θεάς Αθηνάς - η ελιά – μύθοι για την ελιά 

http://www.hellinon.net/AthensGod.htm 

http://katkanelli.blogspot.gr/2012/11/blog-post_21.html 

http://www.violagro.gr/pages-gr/myths.htm 

Παρθενώνας-Ο χρυσός αιώνας του Περικλή 

https://documentarygr.blogspot.gr/2010/07/blog-post_17.html 

http://www.slideboom.com/presentations/484578/%CE%9F-

%CF%87%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82-

%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82 

Νομός Εύβοιας 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1 

Το φαινόμενο του Ευρίπου 

https://www.youtube.com/watch?v=FMIXTG5v2HY 

http://slideplayer.gr/slide/3087065/
http://www.newsbeast.gr/travel/arachova-guide/arthro/621628/deka-logoi-na-episkefteite-tous-delfous
http://www.newsbeast.gr/travel/arachova-guide/arthro/621628/deka-logoi-na-episkefteite-tous-delfous
https://www.youtube.com/watch?v=G1WylZojFAw
http://archaia-ellada.blogspot.gr/2014/05/blog-post_11.html
http://didaskaleio.weebly.com/19eta-mu940chieta-tauomeganu-pilambdaalphataualphaiota974nu-kappaalphaiota-eta-nualphaupsilonmualphachi943alpha-tauetasigmaf-muupsilonkappa940lambdaetasigmaf.html
http://didaskaleio.weebly.com/19eta-mu940chieta-tauomeganu-pilambdaalphataualphaiota974nu-kappaalphaiota-eta-nualphaupsilonmualphachi943alpha-tauetasigmaf-muupsilonkappa940lambdaetasigmaf.html
http://didaskaleio.weebly.com/19eta-mu940chieta-tauomeganu-pilambdaalphataualphaiota974nu-kappaalphaiota-eta-nualphaupsilonmualphachi943alpha-tauetasigmaf-muupsilonkappa940lambdaetasigmaf.html
https://www.youtube.com/watch?v=J3fBw-WhNvM
http://www.hellinon.net/AthensGod.htm
http://katkanelli.blogspot.gr/2012/11/blog-post_21.html
http://www.violagro.gr/pages-gr/myths.htm
https://documentarygr.blogspot.gr/2010/07/blog-post_17.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1
https://www.youtube.com/watch?v=FMIXTG5v2HY
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%81%CF%81%C

E%BF%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CF%85%CF%81%CE

%AF%CF%80%CE%BF%CF%85 

http://antonios-antoniou.gr/evripos#.V-wCcfCLTIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85
http://antonios-antoniou.gr/evripos#.V-wCcfCLTIU
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Ενότητα 7: Ο Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος 

Εκπαιδευτικό Υλικό 

 

(Α)Ο Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος 

Κύριο Στάδιο: 

 

Φύλλο εργασίας διαλογικό-αφηγηματικό μέρος 

Αστεριξόπουλος και Οβελιξόπουλος (Α) 

 

Για να πραγματοποιηθεί,  το ταξίδι των δύο ηρώων, έπρεπε να περάσουν από την πύλη, 

εξηγώντας στους φύλακες τη σημασία  που είχε γι’ αυτούς η περιπλάνηση στην Πελοπόννησο.  

Για το σκοπό αυτό δημιουργήστε, μέσα στην ομάδα, ένα μικρό θεατρικό με διαλογικά και 

αφηγηματικά μέρη, στο οποίο ο Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος θα συνομιλούν με τους 

φύλακες και θα τους εξηγούν τους λόγους που θέλουν να επισκεφθούν την Πελοπόννησο. Στη 

συνέχεια, ορίστε ρόλους για κάθε πρωταγωνιστή του έργου που φτιάξατε και εξηγείστε γιατί 

ορίσατε για το συγκεκριμένο ρόλο τον αντίστοιχο συμμαθητή σας. Π.χ. Διαλέξαμε τον Γιώργο να 

κάνει τον Οβελιξόπουλο, γιατί έχει κόκκινα μαλλιά. Διαλέξαμε τη Μαρία να κάνει την φύλακα, 

γιατί έχει αυστηρό ύφος. 

Πριν δημιουργήσετε το θεατρικό προσπαθήστε να εξηγήσετε τι είναι διαλογικό και τι 

αφηγηματικό μέρος ενός έργου. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Μεταστάδιο: 

Κάθε ομάδα παρουσιάζει το μικρό θεατρικό της.  

Υλικά και μέσα διδασκαλίας – Αστεριξόπουλος και Οβελιξόπουλος (Α): 

Μέσα διδασκαλίας 

 Παραμύθι 

Υλικά διδασκαλίας 

 Προτζέκτορας  

 Παρουσιάσεις powerpoint & ηχητικά αρχεία 

 Ηχεία 

 Χάρτης με γεωγραφικά διαμερίσματα και νομούς  

 Φύλλο εργασίας / διαλογικό-αφηγηματικό μέρος 

Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει χρήση του Google Earth, αντί του χάρτη των 

γεωγραφικών διαμερισμάτων ή του Άτλαντα.   

Χρήσιμες ιστοσελίδες – Αστεριξόπουλος και Οβελιξόπουλος (Α): 

Προστάδιο: 

Φανταστείτε τον Αστεριξόπουλο και τον Οβελιξόπουλο. Μετά δείτε τις εικόνες των δύο 

ηρώων και διαβάστε γι’ αυτούς από την παρακάτω ιστοσελίδα: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE

%BE_(%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CF%87%CE%B1%C

F%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82) 

Κύριο Στάδιο: 

κατάληξη –πουλος στα ονόματά τους  

για καταλήξεις ονομάτων βλ: 

 http://2gym-kalam.mes.sch.gr/onomata/eponyma.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BE_(%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BE_(%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BE_(%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82)
http://2gym-kalam.mes.sch.gr/onomata/eponyma.html
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(Β) Ο Αστεριξόπουλος και ο Οβελιξόπουλος– Το ταξίδι στην Πελοπόννησο  

Κύριο Στάδιο: 

 

Ομαδικό φύλλο εργασίας – Αστεριξόπουλος και Οβελιξόπουλος (Β) 

Γνωρίζουμε το αρχαίο και το σύγχρονο θέατρο 

Α. ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

Συνεργαστείτε με τους συμμαθητές σας μέσα στην ομάδα και βάλτε τις λέξεις στο σημείο που 

ταιριάζουν: 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ 1 
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ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ 2 
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ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

 

 

ΜΑΣΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ 3 
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Β. ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΕΑΤΡΟ 

Παρατηρείστε τις παρακάτω εικόνες οι οποίες συνδέονται με το σύγχρονο θέατρο. Συζητείστε 

μέσα στην ομάδα από ποια μέρη αποτελείται και αν γνωρίζετε την ονομασία των μερών που 

παρουσιάζονται μέσα από τις εικόνες. Ανταλλάξτε απόψεις και με τις άλλες ομάδες. Στη 

συνέχεια, βρείτε και καταγράψτε τις ομοιότητες και τις διαφορές που παρουσιάζει το 

σύγχρονο σε σχέση με το αρχαίο θέατρο, όχι μόνο σε σχέση με τους χώρους, αλλά και σε 

σχέση με την υπόθεση των έργων, τα κοστούμια, τις μάσκες των ηθοποιών, κ.ά..  

 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ 4 
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ΣΕΛΙΔΑ 5 
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ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ                                                                               ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ 6 
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Ομαδική Δραστηριότητα 

Εθνικό Πάρκο 

Μαθαίνουμε τι σημαίνει εθνικό πάρκο. Συζητάμε μέσα στην ομάδα την αξία της ύπαρξης των 

εθνικών πάρκων. Μαθαίνουμε τι σημαίνει προστατευόμενα είδη και βρίσκουμε εικόνες από τα 

προστατευόμενα είδη που φιλοξενούνται στο Βουραϊκό. Τέλος, εκτυπώνουμε τις εικόνες που 

βρήκαμε και δημιουργούμε ένα κολάζ. 

 

Δραστηριότητα 

Μια  μέρα στην Αρχαία Ολυμπία 

Παρακολουθήστε πολύ προσεκτικά και συζητήστε, μέσα στην ομάδα, τα βίντεο και τις 

ιστοσελίδες που σας δίνονται σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια ανοίξτε το βιβλίο της Ιστορίας 

της Δ΄ Δημοτικού, στην ενότητα 5, κεφάλαιο «Μια μέρα στην Αρχαία Ολυμπία», σελίδα 130,  

και προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις. 

Αρχαία Ολυμπία 

https://www.youtube.com/watch?v=z8c7jgxrMUw 

https://www.youtube.com/watch?v=3yVDR_NAxZs 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf1bilWUcG0 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1

+%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1&rlz=1C5CHFA_en

GR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK

EwjN3PvZhpDQAhUBOywKHf39AWEQ_AUIBigB 

Αστεριξόπουλος: Για δες φίλε μου! Εδώ γράφει πως στους Αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες 

δεν μπορούσαν όχι μόνο να συμμετέχουν, αλλά και να παρακολουθούν οι γυναίκες! Η 

μοναδική η οποία τα κατάφερε ήταν η Καλλιπάτειρα! 

Μάθετε κι εσείς ποια ήταν η Καλλιπάτειρα από την ιστοσελίδα που σας δίνεται! 

Καλλιπάτειρα-η πρώτη γυναίκα που παρακολούθησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF

%80%CE%AC%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z8c7jgxrMUw
https://www.youtube.com/watch?v=3yVDR_NAxZs
https://www.youtube.com/watch?v=Cf1bilWUcG0
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN3PvZhpDQAhUBOywKHf39AWEQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN3PvZhpDQAhUBOywKHf39AWEQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN3PvZhpDQAhUBOywKHf39AWEQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN3PvZhpDQAhUBOywKHf39AWEQ_AUIBigB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1
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Φύλλο εργασίας 2 - Επιρρήματα 

 

Αστεριξόπουλος: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες υπάρχουν από πολύ παλιά. Η πρώτη διοργάνωσή τους 

έγινε το 776 π.Χ., πολλά χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού. Όταν, όμως, έγινε αυτοκράτορας 

ο Θεοδόσιος, απαγόρευσε τη διεξαγωγή τους, λόγω του ειδωλολατρικού τους στοιχείου. Από το 

393 μ.Χ. μέχρι το 1896 μ.Χ. τα Ολύμπια, όπως ονομάζονταν τότε έπαψαν να διεξάγονται. Από 

το 1896 και μετά, αναβίωσαν ξανά με την επίσημη, πλέον, ονομασία, Ολυμπιακοί Αγώνες, την 

οποία χρησιμοποιούμε έως σήμερα. 

Στα παραπάνω λόγια του Αστεριξόπουλου βρείτε τα επιρρήματα και χαρακτηρίστε τα ως: 

τοπικά, χρονικά, τροπικά, ποσοτικά. Η σελίδα 65 του β΄ τεύχους της Γλώσσας θα σας φανεί 

πολύ χρήσιμη σε αυτό το σημείο!   

 

ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ 

 

 

Τοπικά 

 

 

 

 

 

Χρονικά 

 

 

 

 

 

Τροπικά 

 

 

 

 

 

Ποσοτικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 266 

 

Δραστηριότητα πυρόσβεσης/προστασίας δασών: 

(Βλ. Μελέτη περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού κεφάλαιο 10, «Τα δάση εκπέμπουν σήμα κινδύνου», 

σελίδα 81-82) 

Βγαίνουμε έξω στην αυλή και καθόμαστε κάτω σε έναν κύκλο. Κλείνουμε τα μάτια και 

προσπαθούμε να φανταστούμε πως βρισκόμαστε στη φύση. Ανοίγουμε τα μάτια και συζητάμε 

ποιες είναι οι αιτίες που προκαλούν μεγάλες πυρκαγιές και καταστρέφουν τα δάση μας, όπως 

έγινε και στην Ηλεία. Στη συνέχεια, μαθαίνουμε ποια είναι τα σημαντικά τηλέφωνα (199 

πυροσβεστική) σε περίπτωση πυρκαγιάς και ποιες οι σωστές κινήσεις που πρέπει να κάνουμε 

(π.χ. καταβρέχουμε το σπίτι μας, αν βρίσκεται σε δασική έκταση που κινδυνεύει από 

πυρκαγιά και απομακρυνόμαστε από την περιοχή).  

Διαλέγουμε μία αιτία από αυτές που θα συζητηθούν, π.χ. το πέταμα ενός τσιγάρου και 

δημιουργούμε ένα μικρό αυτοσχέδιο θεατρικό. 

Οι ρόλοι θα είναι οι εξής: 

-ο υπαίτιος ή οι υπαίτιοι της πυρκαγιάς 

-οι κάτοικοι του χωριού της Ζαχάρως που βρίσκεται δίπλα στη δασική έκταση που κινδυνεύει 

- οι πυροσβέστες  

Χρησιμοποιούμε μπουκάλια, αντί για λάστιχα με νερό. 

Αφήνουμε τα παιδιά να αντιδράσουν από μόνα τους, μέσα από τους ρόλους που τους έχουν 

ανατεθεί, σα να βρίσκονται σε μια πραγματική απειλή φωτιάς. 

 

Δραστηριότητα ολυμπιακών αγωνισμάτων: 

Διαλέξτε 4 αγωνίσματα τα οποία σας αρέσουν πιο πολύ και εντάσσονται στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες. Βγείτε στην αυλή του σχολείου ή πηγαίνετε στο γυμναστήριο. Κάθε ομάδα 

αναλαμβάνει την οργάνωση ενός εκ των 4
ων

 αγωνισμάτων με όσα μέσα διαθέτει το σχολείο. 

Υπάρχουν μόνο 10 λεπτά για την προετοιμασία του αγωνίσματος και για την υλοποίησή του. 

Στο τέλος κάθε αγωνίσματος γίνεται η στέψη με ένα στεφάνι από κλαδί ελιάς. Οργανωθείτε 

και πάρτε μια γεύση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς να ξεχνάτε την αξία της  «ευγενούς 

άμιλλας»!   

 

Υλικά και μέσα διδασκαλίας – Αστεριξόπουλος και Οβελιξόπουλος (Β): 

Μέσα διδασκαλίας 

 Παραμύθι 

 Θέατρο 

 Αθλητικές δραστηριότητες 
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Υλικά διδασκαλίας 

 Προτζέκτορας  

 Παρουσιάσεις powerpoint  

 Ηχεία 

 Χάρτης με γεωγραφικά διαμερίσματα και νομούς  

 Λεξικό για συνώνυμες λέξεις 

 Φύλλο εργασίας / γνωρίζω το Αρχαίο και το σύγχρονο θέατρο 

 Εκτυπωτής 

 Χαρτόνι για κολάζ 

 Φύλλο εργασίας / επιρρήματα 

 Αυτοσχέδια κοστούμια και υλικά για θεατρικό δασοπυρόσβεσης (π.χ. πλαστικά 

μπουκάλια με νερό αντί για λάστιχα, κ.ά.) 

 Υλικά για αγωνίσματα (π.χ. μπάλα, κ.ά.) 

 Κλαδί ελιάς 

Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει χρήση του Google Earth, αντί του χάρτη των γεωγραφικών 

διαμερισμάτων ή του Άτλαντα.   

Χρήσιμες ιστοσελίδες– Αστεριξόπουλος και Οβελιξόπουλος (Β): 

Κύριο στάδιο: 

Νομός Κορίνθου 

Διώρυγα Κορίνθου 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE

%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE

%B8%CE%BF%CF%85 

http://www.lifo.gr/team/sansimera/40165 

Περίανδρος-Δίολκος 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BF%CE%BB%CE%BA%CE%BF%

CF%82 

https://www.youtube.com/watch?v=D0Qy8Zcx1XA 

Μάχη στα Δερβενάκια 

http://www.mixanitouxronou.gr/i-aristotechniki-pagida-tou-theodorou-kolokotroni-sta-

dervenakia-ke-i-tromeri-katastrofi-tou-dramali-h-simasia-tis-megaliteris-nikis-ton-

epanastatimenon-ellinon-to-1821/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%8E%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85
http://www.lifo.gr/team/sansimera/40165
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BF%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BF%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=D0Qy8Zcx1XA
http://www.mixanitouxronou.gr/i-aristotechniki-pagida-tou-theodorou-kolokotroni-sta-dervenakia-ke-i-tromeri-katastrofi-tou-dramali-h-simasia-tis-megaliteris-nikis-ton-epanastatimenon-ellinon-to-1821/
http://www.mixanitouxronou.gr/i-aristotechniki-pagida-tou-theodorou-kolokotroni-sta-dervenakia-ke-i-tromeri-katastrofi-tou-dramali-h-simasia-tis-megaliteris-nikis-ton-epanastatimenon-ellinon-to-1821/
http://www.mixanitouxronou.gr/i-aristotechniki-pagida-tou-theodorou-kolokotroni-sta-dervenakia-ke-i-tromeri-katastrofi-tou-dramali-h-simasia-tis-megaliteris-nikis-ton-epanastatimenon-ellinon-to-1821/
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Νομός Αργολίδας 

Επίδαυρος-Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 

https://www.youtube.com/watch?v=azti7A5uUVM 

http://www.epidavros.gr/el/sightseens/1646-to-thetatro-tis-epidavrou.html 

Ναύπλιο  

Παλαμήδι 

https://www.youtube.com/watch?v=8I6kHvoVAX8 

Μπούρτζι (προβολή από το 2:10 λεπτό και μετά) 

https://www.youtube.com/watch?v=CA230dqUWWk 

Νομός Αρκαδίας 

http://www.touristorama.com/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82-

%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82 

Νομός Αχαΐας 

Γέφυρα Ρίο-Αντίρριο 

http://www.wondergreece.gr/v1/el/Perioxes/N_Axaias/Politismos/Mnimeia_Aksiotheata/1329

-Gefyra_Rioy_Antirrioy 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1_%C

E%A1%CE%AF%CE%BF%CF%85-

%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85 

Οδοντωτός Βουραϊκού  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%C

E%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF

%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D 

http://www.routes.gr/?Page=el/Hiking/Vouraikos-Sto-Dromo-Tou-Odontotou 

Σπήλαιο Καλαβρύτων-Το Σπήλαιο των Λιμνών 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrF8AzJxF3k 

Μάχη Καλαβρύτων 

https://www.youtube.com/watch?v=6lZ-CiIjgrU 

Νομός Ηλείας 

Αρχαία Ολυμπία 

https://www.youtube.com/watch?v=z8c7jgxrMUw 

https://www.youtube.com/watch?v=3yVDR_NAxZs 

https://www.youtube.com/watch?v=azti7A5uUVM
http://www.epidavros.gr/el/sightseens/1646-to-thetatro-tis-epidavrou.html
https://www.youtube.com/watch?v=8I6kHvoVAX8
https://www.youtube.com/watch?v=CA230dqUWWk
http://www.touristorama.com/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.touristorama.com/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://www.wondergreece.gr/v1/el/Perioxes/N_Axaias/Politismos/Mnimeia_Aksiotheata/1329-Gefyra_Rioy_Antirrioy
http://www.wondergreece.gr/v1/el/Perioxes/N_Axaias/Politismos/Mnimeia_Aksiotheata/1329-Gefyra_Rioy_Antirrioy
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1_%CE%A1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1_%CE%A1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1_%CE%A1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D
http://www.routes.gr/?Page=el/Hiking/Vouraikos-Sto-Dromo-Tou-Odontotou
https://www.youtube.com/watch?v=ZrF8AzJxF3k
https://www.youtube.com/watch?v=6lZ-CiIjgrU
https://www.youtube.com/watch?v=z8c7jgxrMUw
https://www.youtube.com/watch?v=3yVDR_NAxZs
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https://www.youtube.com/watch?v=Cf1bilWUcG0 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1

+%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1&rlz=1C5CHFA_en

GR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK

EwjN3PvZhpDQAhUBOywKHf39AWEQ_AUIBigB 

Καλλιπάτειρα-η πρώτη γυναίκα που παρακολούθησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%80%C

E%AC%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1 

Κατάργηση Ολυμπιακών Αγώνων από Θεοδόσιο και επανέναρξή τους 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%C

E%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%

CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%C

E%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1 

Η καταστροφή ενός από τα επτά θαύματα του κόσμου! Το χρυσελεφάντινο άγαλμα του 

Ολυμπίου Διός!  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%

CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%C

E%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%82 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC_%CE%B8%CE%B1%C

F%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%C

F%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE

%BC%CE%BF%CF%85 

 

 Περιοχές του νομού Ηλείας, οι οποίες έχουν πληγεί από τις φονικές πυρκαγιές του 2007 

http://www.iefimerida.gr/news/119457/%CE%B5%CE%BE%CE%B9-

%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-

%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CF%80%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-

%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B7-

%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-

%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%

CE%B8%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5-

%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CF%84%CF%81%CE%B1 

Νομός Μεσσηνίας 

Μάνη 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf1bilWUcG0
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN3PvZhpDQAhUBOywKHf39AWEQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN3PvZhpDQAhUBOywKHf39AWEQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN3PvZhpDQAhUBOywKHf39AWEQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1+%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN3PvZhpDQAhUBOywKHf39AWEQ_AUIBigB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC_%CE%B8%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85
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http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/m_Mani.asp 

http://www.huffingtonpost.gr/2015/07/31/life-messhniakh-manh-taksidiotikos-

odhgos_n_7862810.html 

Νομός Λακωνίας  

Σπάρτη 

http://www.hellinon.net/NeesSelides/ArxaiaSparti.htm 

Μονεμβασιά 

https://www.google.gr/search?q=%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%

B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw

=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiqiLrDkZDQAhVH

VywKHVaKCeEQ_AUIBigB&dpr=2 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%B2%

CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC 

http://www.monemvasia.gr/el/protoselida-monemvasia-gr/item/143-ta-ixni-tou-gianni-ritsou-

sti-monemvasia 

Μυστράς 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF

%82 

https://www.youtube.com/watch?v=eCo7EMkzrKs 

Το σπήλαιο του Δυρού 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9%C

E%BF_%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%86%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%94%C

E%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D 

https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CE%B9

%CE%BF+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B4%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%8D

&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source

=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjs5Y7Al5DQAhXDKiwKHRxAC30QsAQIKQ 
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Ενότητα 8: Η πριγκίπισσα Αριάδνη 

Εκπαιδευτικό Υλικό 

 

Προστάδιο: 

Γλωσσικό Παιχνίδι: 

Μετά από όλα όσα παρακολουθήσατε, σκεφτείτε ποια στοιχεία γνωρίζετε. Θυμηθείτε 

αυτά που μάθατε στη Μυθολογία της Γ΄ τάξης (π.χ. για τον Μινωικό πολιτισμό) ή από άλλες 

πηγές ή ακούσματα που μπορεί να έχετε και κρατήστε στο μυαλό σας λέξεις σημαντικές για 

την Κρήτη, οι οποίες να μη σχετίζονται μόνο με το παρελθόν, αλλά και με το παρόν της ή τον 

πολιτισμό της (π.χ. τη λέξη μαντινάδα).   

Τώρα, παίξτε ένα γλωσσικό παιχνίδι με τους υπόλοιπους συμμαθητές σας!  

Όλα τα παιδιά της τάξης  δημιουργούν έναν κύκλο. Οι ομάδες θα πρέπει να 

ανακατευτούν και τα μέλη τους να μην καθίσουν το ένα δίπλα στο άλλο. Έπειτα, ο/η 

εκπαιδευτικός παίρνει τους αρχηγούς των ομάδων (οι οποίοι δεν είναι οι ίδιοι με την 

προηγούμενη ενότητα) και τους εξηγεί τις οδηγίες του λεκτικού παιχνιδιού, ώστε να τις 

μεταφέρουν στους συμμαθητές τους.  

Οι αρχηγοί είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της διαδικασίας. Επίσης, θα πρέπει να 

παρακολουθούν τους συμμαθητές τους και να σημειώνουν τις λέξεις που ακούγονται, σε ένα 

χαρτόνι, δίχως να μιλούν. Οι υπόλοιποι μαθητές, οι οποίοι είναι καθισμένοι σε έναν κύκλο, 

όχι ανά ομάδες, αλλά ανακατεμένοι, έχουν μια μικρή μπάλα. Κάθε μαθητής τη δίνει στο 

διπλανό του. Όταν κάποιο παιδί κρατά την μπάλα θα πρέπει να  πει μια λέξη, η οποία 

σχετίζεται με την Κρήτη  και τον πολισμό της, από παλιά έως σήμερα. Οι αρχηγοί θα πρέπει 

να συνεργαστούν ώστε να μην χαθεί ούτε μία λέξη από όλες αυτές που θα ακουστούν. Τα 

παιδιά συνεχίζουν τη διαδικασία με τη μπάλα και τις λέξεις όσο πιο γρήγορα μπορούν, γιατί 

υπάρχει χρονικό όριο, μέσα στο οποίο η μπάλα πρέπει να περάσει από όλους τουλάχιστον μία 

φορά. Όταν κάποιο παιδί πάρει στα χέρια του την μπάλα, αλλά δεν έχει σκεφτεί κάποια λέξη 

για να πει, λέει «βγαίνω», δίνει την μπάλα στον διπλανό του, βγαίνει από τον κύκλο και η 

διαδικασία για τους υπόλοιπους συνεχίζεται. Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρείται ένας πόντος 

από την ομάδα στην οποία ανήκει το παιδί που βγήκε. Μετά το πέρας του χρόνου του 

παιχνιδιού (ο οποίος χρόνος είναι 3 λεπτά για τα 16 παιδιά που είναι μέσα στον κύκλο – 20 

σύνολο παιδιών, πλην 4 αρχηγοί που δεν είναι στον κύκλο – άρα περίπου 10 δευτερόλεπτα 

για το κάθε παιδί να δώσει απάντηση) νικήτρια ή νικήτριες είναι η ομάδα ή οι ομάδες από τις 

οποίες βγήκαν λιγότερα παιδιά μέσα από τον κύκλο. 

Αφού, λοιπόν, ο/η εκπαιδευτικός εξηγήσει όλους τους παραπάνω κανόνες, οι αρχηγοί 

οφείλουν να συνεργαστούν και να τους μεταφέρουν στους συμμαθητές τους, έτσι ώστε να 

περιγράψουν και σε ‘κείνους το γλωσσικό παιχνίδι που πρόκειται να παίξουν. 

Διευκρινίσεις: Εάν μία τάξη έχει περισσότερα ή λιγότερα παιδιά ο χρόνος θα πρέπει 

να διαμορφωθεί έτσι ώστε να αντιστοιχούν  περίπου 10 δευτερόλεπτα στο κάθε παιδί.  

Εάν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος τον απαντήσεων των παιδιών και μένει αρκετός χρόνος, το 

παιχνίδι μπορεί να συνεχιστεί μέχρι το πέρας του χρόνου. 
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Κύριο Στάδιο: 

Ομαδικό φύλλο εργασίας – μετοχές Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής 

Γνωρίζουμε τη συνέχεια του παραμυθιού μέσα από το ομαδικό φύλλο εργασίας, 

παράλληλα, συμπληρώνουμε –ο ή –ω, όπου χρειάζεται: 

Νομός Ρεθύμνου 

Μετά από πολύ κόπο, η Αριάδνη κατάφερε να φτάσει περπατ ΄ ντας ως την πόλη του 

Ρεθύμνου.  

Ρωτ ΄ ντας  τους περαστικούς και περιγράφ   ντας  τον τόπο της, το σημερινό Ηράκλειο, 

προσπάθησε να καταλάβει αν βρίσκεται στο σωστό κομμάτι της Κρήτης, το οποίο οι 

σημερινοί άνθρωποι συνηθίζουν να ονομάζουν νομό. Πάλι, όμως δεν έβρισκε άκρη!  

Κοιτ ΄ ντας τριγύρω, ήταν σίγουρη πως όσος χρόνος και να πέρασε, δεν μπορεί όλα να ήταν 

τόσο διαφορετικά!. Έτσι, κατάλαβε πως και πάλι βρισκόταν μακριά από τα ανάκτορα του 

πατέρα της, του Μίνωα. 

Συνομιλ ΄ ντας με κάποιον περαστικό συνειδητοποίησε πως βρίσκεται στην πρωτεύουσα του 

νομού Ρεθύμνου, στο γραφικό Ρέθυμνο, το οποίο είναι χτισμένο στην ίδια θέση με την 

Αρχαία Ρίθυμνα...  

Στο κέντρο του Ρεθύμνου οι κάτοικοι είχαν στήσει γλέντι, χορεύ   ντας στους ρυθμούς των 

κρητικών παραδοσιακών χορών «σούστα» και «πεντοζάλι», αγναντεύ  ντας παράλληλα τη 

Φορτέτζα, το ενετικό φρούριο που χτίστηκε για να απωθήσει τους Οθωμανούς. 

Η Αριάδνη, μαγεμένη από τους υπέροχους χορούς της Κρήτης, βρέθηκε ανάμεσα στους 

χορευτές συμμετέχ   ντας   στο πεντοζάλι και στη σούστα, ακολουθ ΄ ντας ρυθμικά τα βήματα. 

Οι μετοχές σε –οντας, -ώντας της ενεργητικής φωνής του Ενεστώτα φανερώνουν τρόπο. 

Για τους κανόνες γραμματικής και ορθογραφίας των μετοχών ενεργητικής φωνής Ενεστώτα, 

βλ. βιβλίο μαθητή Γλώσσας, 10
η
 ενότητα, β΄ τεύχος, σελ. 91  
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Νομός Ρεθύμνου 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%

CE%BF 

https://www.google.gr/search?q=%CF%81%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD

%CE%BF&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil5oPunvLQAhVeeFAKHQksB2oQ_AUIBigB 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%84%C

E%B6%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%

CF%85 

σούστα: 

https://www.youtube.com/watch?v=OKSzm52EonU 

πεντοζάλη:  

https://www.youtube.com/watch?v=l7RB5s4mJGQ 

Μεταστάδιο: 

Δραστηριότητα: Μαθαίνουμε να χορεύουμε τους κρητικούς παραδοσιακούς χορούς που 

χόρεψε κι η Αριάδνη. 

(Για την παρακάτω δραστηριότητα η βοήθεια του δασκάλου Φυσικής Αγωγής είναι πολύτιμη) 

Πηγαίνουμε στο χώρο του γυμναστηρίου ή της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και 

μαθαίνουμε:  

1.Να χορεύουμε σούστα: 

https://www.youtube.com/watch?v=OKSzm52EonU 

2.Να χορεύουμε πεντοζάλη (λόγω της δυσκολίας του, μπορούμε να δείξουμε κάποια βασικά 

βήματα στους μαθητές) 

https://www.youtube.com/watch?v=l7RB5s4mJGQ 

Υλικά και μέσα διδασκαλίας – Πριγκίπισσα Αριάδνη: 

Μέσα διδασκαλίας 

 Παραμύθι 

 Χορός 

Υλικά διδασκαλίας 

 Προτζέκτορας  

 Παρουσιάσεις powerpoint  

 Ηχεία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF
https://www.google.gr/search?q=%CF%81%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil5oPunvLQAhVeeFAKHQksB2oQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%81%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil5oPunvLQAhVeeFAKHQksB2oQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%81%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil5oPunvLQAhVeeFAKHQksB2oQ_AUIBigB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%B6%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%B6%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%B6%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://www.youtube.com/watch?v=OKSzm52EonU
https://www.youtube.com/watch?v=l7RB5s4mJGQ
https://www.youtube.com/watch?v=OKSzm52EonU
https://www.youtube.com/watch?v=l7RB5s4mJGQ
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 Χάρτης με γεωγραφικά διαμερίσματα και νομούς  

 Φύλλο εργασίας / μετοχές Ενεργητικής Φωνής Ενεστώτα 

 Ηχητικά αρχεία με σούστα και πεντοζάλη 

Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει χρήση του Google Earth, αντί του χάρτη των γεωγραφικών 

διαμερισμάτων ή του Άτλαντα.   

Χρήσιμες ιστοσελίδες και βίντεο - Η πριγκίπισσα Αριάδνη: 

Προστάδιο: 

Βίντεο που αναφέρεται στο κομμάτι της μυθολογίας που σχετίζεται με το Μινώταυρο και την 

Αριάδνη. Δείτε από την αρχή έως το 4.35΄ 

https://www.youtube.com/watch?v=1MPvlZD1GlQ 

Πληροφορίες για μυθικά πρόσωπα 

Αριάδνη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BD%C

E%B7 

Μινώταυρος 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%C

F%85%CF%81%CE%BF%CF%82 

Κύριο Στάδιο: 

Νομός Χανίων 

Ε.Βενιζέλος 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%C

F%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE

%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82 

Χανιά 

https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC&rlz=1C

5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=650&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=0ahUKEwjRjuzfnu3QAhWed1AKHWOcAzgQ_AUIBigB 

Φαράγγι Σαμαριάς 

http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B

3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%

CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC

https://www.youtube.com/watch?v=1MPvlZD1GlQ
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=650&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjRjuzfnu3QAhWed1AKHWOcAzgQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=650&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjRjuzfnu3QAhWed1AKHWOcAzgQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=650&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjRjuzfnu3QAhWed1AKHWOcAzgQ_AUIBigB
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
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%CE%B3%CE%B3%CE%B9-

%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82 

https://www.youtube.com/watch?v=2irx2_PdRm4 

Νομός Ρεθύμνου 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%

CE%BF 

https://www.google.gr/search?q=%CF%81%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD

%CE%BF&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&t

bm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil5oPunvLQAhVeeFAKHQksB2oQ_AUIBigB 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%84%C

E%B6%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%

CF%85 

σούστα: 

https://www.youtube.com/watch?v=OKSzm52EonU 

πεντοζάλη:  

https://www.youtube.com/watch?v=l7RB5s4mJGQ 

Νομός Ηρακλείου 

Κνωσός 

Ηφαίστειο Σαντορίνης και καταστροφή Μινωικού πολιτισμού 

https://www.youtube.com/watch?v=DFMPFXaSGT4 

Άρθουρ Έβανς - οι ανασκαφές της Κνωσού 

https://www.youtube.com/watch?v=PENAsTIFMv0 

Τρισδιάστατη απεικόνιση Μινωικού πολιτισμού 

https://www.youtube.com/watch?v=nSvyv-B2uDY 

ή 

https://www.youtube.com/watch?v=btGGTkext5k 

ή 

https://www.youtube.com/watch?v=P3Ez8drCIvc 

ή 

https://www.youtube.com/watch?v=P3Ez8drCIvc 

Φαιστός 

http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.cretanbeaches.com/el/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC/%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B9-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=2irx2_PdRm4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF
https://www.google.gr/search?q=%CF%81%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil5oPunvLQAhVeeFAKHQksB2oQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%81%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil5oPunvLQAhVeeFAKHQksB2oQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%81%CE%B5%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil5oPunvLQAhVeeFAKHQksB2oQ_AUIBigB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%B6%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%B6%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%B6%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://www.youtube.com/watch?v=OKSzm52EonU
https://www.youtube.com/watch?v=l7RB5s4mJGQ
https://www.youtube.com/watch?v=DFMPFXaSGT4
https://www.youtube.com/watch?v=PENAsTIFMv0
https://www.youtube.com/watch?v=nSvyv-B2uDY
https://www.youtube.com/watch?v=btGGTkext5k
https://www.youtube.com/watch?v=P3Ez8drCIvc
https://www.youtube.com/watch?v=P3Ez8drCIvc
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF

%82 

https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C

%CF%82&biw=1050&bih=643&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwils

IW0i_nQAhUDuhQKHVkWDmUQ_AUIBigB 

Ο δίσκος της Φαιστού 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82

+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%

CF%8D&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tb

m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXtubi3PbQAhXKdFAKHVXmAlAQ_AUIBigB&dpr=2 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%

CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF

%8D 

https://www.youtube.com/watch?v=rvonHSelG3c&spfreload=5 

Κνωσός-Φαιστός-Γόρτυνα 

http://www.kritionline.gr/2014/07/02/%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BF%CF

%83-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83-

%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-

%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%C

E%B5/ 

Νομός Λασιθίου 

Σπιναλόγκα 

https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BB

%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1

280&bih=726&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja9O-c-

fvQAhUENlAKHaEHCMYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%

BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1 

https://www.youtube.com/watch?v=eH-sO1ULKEk 

https://www.youtube.com/watch?v=j6GB-Cvt820 

λέπρα ή νόσος του Χάνσεν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%84%C

E%BF%CF%85_%CE%A7%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD 

Μεταστάδιο: 

1.Να χορεύουμε σούστα: 

https://www.youtube.com/watch?v=OKSzm52EonU 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82&biw=1050&bih=643&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilsIW0i_nQAhUDuhQKHVkWDmUQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82&biw=1050&bih=643&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilsIW0i_nQAhUDuhQKHVkWDmUQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82&biw=1050&bih=643&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilsIW0i_nQAhUDuhQKHVkWDmUQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXtubi3PbQAhXKdFAKHVXmAlAQ_AUIBigB&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXtubi3PbQAhXKdFAKHVXmAlAQ_AUIBigB&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXtubi3PbQAhXKdFAKHVXmAlAQ_AUIBigB&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXtubi3PbQAhXKdFAKHVXmAlAQ_AUIBigB&dpr=2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D
https://www.youtube.com/watch?v=rvonHSelG3c&spfreload=5
http://www.kritionline.gr/2014/07/02/%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%83-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5/
http://www.kritionline.gr/2014/07/02/%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%83-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5/
http://www.kritionline.gr/2014/07/02/%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%83-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5/
http://www.kritionline.gr/2014/07/02/%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%83-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5/
http://www.kritionline.gr/2014/07/02/%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%83-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83-%CE%B3%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5/
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1280&bih=726&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja9O-c-fvQAhUENlAKHaEHCMYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1280&bih=726&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja9O-c-fvQAhUENlAKHaEHCMYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1280&bih=726&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja9O-c-fvQAhUENlAKHaEHCMYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1280&bih=726&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja9O-c-fvQAhUENlAKHaEHCMYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1280&bih=726&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwja9O-c-fvQAhUENlAKHaEHCMYQ_AUIBigB#tbm=isch&q=%CF%83%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%B1
https://www.youtube.com/watch?v=eH-sO1ULKEk
https://www.youtube.com/watch?v=j6GB-Cvt820
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%BD
https://www.youtube.com/watch?v=OKSzm52EonU
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2.Να χορεύουμε πεντοζάλη (λόγω της δυσκολίας του, μπορούμε να δείξουμε κάποια βασικά 

βήματα στους μαθητές) 

https://www.youtube.com/watch?v=l7RB5s4mJGQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l7RB5s4mJGQ
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Ενότητα 9: Ο Σεβάχ ο Αιγιανός 

Εκπαιδευτικό Υλικό 

 

Κύριο Στάδιο: 

Δραστηριότητα-Κοιλάδα Πεταλούδων: 

Οι μαθητές συζητούν μέσα στην ομάδα και μαθαίνουν μέσα από την προτεινόμενη ιστοσελίδα, 

το βιβλίο της Μελέτης Περιβάλλοντος Δ΄ Δημοτικού, Ενότητα 3. Η φύση είναι το σπίτι μας 

(φυσικό περιβάλλον και προστασία), αλλά και από άλλες πηγές την αρνητική επίδραση που έχει 

ο άνθρωπος στην ζωή και την αναπαραγωγή των πεταλούδων. Έπειτα, κάθε ομάδα δημιουργεί 

ένα χαρτόνι-ενημερωτική ταμπέλα, με τις δραστηριότητες που πρέπει να αποφύγουμε ώστε να 

προστατέψουμε τις πεταλούδες.  Σε περίπτωση που θέλουμε να επεκτείνουμε τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα, μπορούμε να πλαστικοποιήσουμε τις ταμπέλες και να τις στείλουμε στη Ρόδο, 

ζητώντας να τις τοποθετήσουν σε εμφανή σημεία της κοιλάδας, ώστε να συνεισφέρουμε στην 

προστασία του περιβάλλοντος. Οι ταμπέλες καλό θα ήταν να μεταφραστούν από τους μαθητές 

και στην Αγγλική γλώσσα, ώστε οι κίνδυνοι της ανθρώπινης δραστηριότητας για τις πεταλούδες 

να γίνουν γνωστοί και σε άτομα που δεν μιλούν την Ελληνική. Σε αυτό το σημείο, θα ήταν 

πολύτιμη η βοήθεια του/της εκπαιδευτικού Αγγλικής Γλώσσας. 
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Φύλλο εργασίας / κυριολεξία-μεταφορά 

Συνέχεια παραμυθιού μέσα από το φύλλο εργασίας 

Κυκλάδες  

 

Ανεβαίνοντας πιο βόρεια, είδε από μακριά να ξεπροβάλουν  νησιά ντυμένα στο 

γαλάζιο και στο άσπρο! Τα νησιά αυτά ονομάστηκαν Κυκλάδες, επειδή είναι καθισμένα 

γύρω-γύρω από τη Δήλο. Η γαλανόλευκη φορεσιά των σπιτιών έχει τη δική της ιστορία... 

Πολύτιμη πηγή για να μάθουμε την αιτία του κυκλαδίτικου γαλανόλευκου είναι η ιστοσελίδα 

που θα δούμε παρακάτω... Το αγαπημένο νησί του Σεβάχ, η Σαντορίνη, φοράει κι αυτό 

γαλανόλευκα, καθώς είναι μέρος της νησιωτικής παρέας των Κυκλάδων ! Έτσι, ο ήρωάς μας 

έχοντας σαν σύμβουλούς του το χάρτη και την πυξίδα έπλευσε προς το περίφημο νησί που 

κατοικεί το ενεργό ακόμη ηφαίστειο! Περιπλανήθηκε στα ολοζώντανα, πλακόστρωτα στενά 

του, που είναι γεμάτα από κόσμο την περίοδο του καλοκαιριού! Θαύμασε το μαγευτικό 

ηλιοβασίλεμα της Καλντέρας και πλησίασε το μισοκοιμισμένο ηφαίστειο... Έπειτα, σάλπαρε 

για τον επόμενο σταθμό του, ο οποίος ήταν η πρωτεύουσα των Κυκλάδων... η Ερμούπολη της 

Σύρου!  

Στο παραπάνω κείμενο βρείτε τις μεταφορές και υπογραμμίστε τες. Για περισσότερη βοήθεια, 

δείτε το βιβλίο της Γλώσσας, γ΄ τεύχος, ενότητα 11 «Γελάσαμε με την ψυχή μας», σελ. 23. Στη 

συνέχεια, αναζητήστε τις ιστοσελίδες που σας δίνονται και βρείτε στο χάρτη σας, στον Άτλαντα ή 

στο Google Earth την πορεία που ακολούθησε ο Σεβάχ ο Αιγιανός σε αυτό το σημείο. 
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Κυκλαδίτικο χρώμα σπιτιών 

http://www.tanea.gr/news/nsin/article/4257057/?iid=2 

Σαντορίνη 

https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81

%CE%AF%CE%BD%CE%B7+%CE%AE+%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B

3%CE%B3%CF%8D%CE%BB%CE%B7&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=

1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjggK-

WhZnRAhUCXBQKHWeEAcwQsAQIKg 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%C

E%AF%CE%BD%CE%B7 

Σύρος-Ερμούπολη 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80

%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85&rlz=1C5C

HFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=

0ahUKEwjzwIyqiZnRAhWE1xoKHYELB_8Q_AUIBigB 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%C

E%BF%CE%BB%CE%B7 

 

Δραστηριότητα κοινωνικού περιεχομένου 

Οι πρόσφυγες του Αιγαίου 

https://www.youtube.com/watch?v=xd0PJTirZAE 

Οι μαθητές παρακολουθούν την παρουσίαση και το βίντεο. Έπειτα, συζητούν μέσα 

στην ομάδα τρόπους αντιμετώπισης του προσφυγικού ζητήματος και βοήθειας αυτών των 

ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη, με την παράλληλη καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού. 

Στη συνέχεια, γίνεται μια συλλογική συζήτηση, μεταξύ των ομάδων πάνω στο ίδιο θέμα, με 

τον αρχηγό κάθε ομάδας να παρουσιάζει της προτάσεις που συζητήθηκαν. Τέλος, 

αποφασίζεται να κάνουν μία συλλογική ενέργεια, μαζεύοντας ρουχισμό και τρόφιμα που θα 

συγκεντρωθούν για να βοηθήσουν τον πλησιέστερο προσφυγικό πληθυσμό. Έτσι, 

αναλαμβάνουν ρόλους(π.χ. κάποιος θα είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των ρούχων, κάποιος 

θα είναι υπεύθυνος επικοινωνίας, κ.λ.π.) (Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να ξεκινήσει από την 

ίδια μέρα, μέχρι το επιθυμητό διάστημα που θα ορίσει ο/η εκπαιδευτικός.)  Σαν επέκταση 

αυτής της δραστηριότητας, μπορεί να ζητηθεί άδεια, ώστε να επισκεφθούν οι ίδιοι οι μαθητές, 

με συνοδεία τα πλησιέστερα προσφυγικά παραπήγματα... Να συνομιλήσουν στην Αγγλική 

γλώσσα με συνομήλικούς τους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας 

και αλληλεγγύης μεταξύ τους. 

 

 

 

http://www.tanea.gr/news/nsin/article/4257057/?iid=2
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7+%CE%AE+%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%BB%CE%B7&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjggK-WhZnRAhUCXBQKHWeEAcwQsAQIKg
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7+%CE%AE+%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%BB%CE%B7&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjggK-WhZnRAhUCXBQKHWeEAcwQsAQIKg
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7+%CE%AE+%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%BB%CE%B7&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjggK-WhZnRAhUCXBQKHWeEAcwQsAQIKg
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7+%CE%AE+%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%BB%CE%B7&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjggK-WhZnRAhUCXBQKHWeEAcwQsAQIKg
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7+%CE%AE+%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%BB%CE%B7&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjggK-WhZnRAhUCXBQKHWeEAcwQsAQIKg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzwIyqiZnRAhWE1xoKHYELB_8Q_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzwIyqiZnRAhWE1xoKHYELB_8Q_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzwIyqiZnRAhWE1xoKHYELB_8Q_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzwIyqiZnRAhWE1xoKHYELB_8Q_AUIBigB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://www.youtube.com/watch?v=xd0PJTirZAE


 

 281 

Μεταστάδιο: 

Δραστηριότητα Μετασταδίου-Χάρτη έκφρασης συναισθημάτων 

Το ταξίδι στο Αιγαίο ολοκληρώθηκε. Οι μαθητές γεμάτοι εικόνες και συναισθήματα ξεκινούν 

μία συζήτηση σχετικά με τα όσα έχουν παρακολουθήσει στο παραμύθι. Έπειτα, μοιράζεται 

φωτοτυπία του χάρτη του Αιγαίου στους μαθητές. Τα παιδιά, βρίσκουν στο χάρτη τα νησιά 

στα οποία έχει ταξιδέψει ο ήρωάς μας. Στο χάρτη, δίπλα από κάθε νησί, γράφουν τα 

συναισθήματα που τους δημιουργήθηκαν «ταξιδεύοντας» στο συγκεκριμένο τόπο, αλλά και 

χαρακτηριστικές λέξεις που τον περιγράφουν. Έτσι, δημιουργείται ένας χάρτης έκφρασης του 

εσωτερικού κόσμου των παιδιών για τους συγκεκριμένους τόπους.  

Χάρτης έκφρασης συναισθημάτων για κάθε τόπο που επισκέφθηκε ο Σεβάχ 

(Αν δεν σας χωρέσουν οι λέξεις των συναισθημάτων δίπλα από τα νησιά που επισκέφθηκε ο 

Σεβάχχ, γράψτε τα συναισθήματά σας με βελάκι από κάτω) 

 

 

 

Υλικά και μέσα διδασκαλίας – Σεβάχ ο Αιγιανός:  

Μέσα διδασκαλίας 
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 Παραμύθι 

Υλικά διδασκαλίας 

 Προτζέκτορας  

 Παρουσιάσεις powerpoint & ηχητικά αρχεία 

 Ηχεία 

 Χάρτης με γεωγραφικά διαμερίσματα και νομούς  

 Φύλλο εργασίας / κυριολεξία-μεταφορά 

 Χαρτόνια για ενημερωτικές ταμπέλες προστασίας πεταλούδων 

 Ρούχα-τρόφιμα για φιλανθρωπικό σκοπό /για άστεγους πρόσφυγες 

 Χάρτης Αιγαίου κάθε ομάδας για έκφραση συναισθημάτων 

Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει χρήση του Google Earth, αντί του χάρτη των 

γεωγραφικών διαμερισμάτων ή του Άτλαντα.   

Χρήσιμες ιστοσελίδες-Σεβάχ ο Αιγινός: 

Δωδεκάνησα  

Ρόδος 

Κολοσσός της Ρόδου  

 http://www.zougla.gr/greece/article/anastilonoun-ton-koloso-tis-rodou 

https://www.youtube.com/watch?v=vM6_FoDrNeA 

http://users.uoa.gr/~nektar/history/tributes/wonders_of_the_world/ancient.htm 

Λίνδος   

http://www.newsbeast.gr/travel/destinations/arthro/570008/lindos-i-arhodissa-tis-rodou 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82 

Κοιλάδα πεταλούδων  

http://www.dinfo.gr/%CE%B7-

%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-

%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-

%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B5%

CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF/ 

Κυκλάδες  

Κυκλαδίτικο χρώμα σπιτιών 

http://www.tanea.gr/news/nsin/article/4257057/?iid=2 

http://www.zougla.gr/greece/article/anastilonoun-ton-koloso-tis-rodou
https://www.youtube.com/watch?v=vM6_FoDrNeA
http://users.uoa.gr/~nektar/history/tributes/wonders_of_the_world/ancient.htm
http://www.newsbeast.gr/travel/destinations/arthro/570008/lindos-i-arhodissa-tis-rodou
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://www.dinfo.gr/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF/
http://www.dinfo.gr/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF/
http://www.dinfo.gr/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF/
http://www.dinfo.gr/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF/
http://www.dinfo.gr/%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF/
http://www.tanea.gr/news/nsin/article/4257057/?iid=2
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Σαντορίνη 

https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81

%CE%AF%CE%BD%CE%B7+%CE%AE+%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B

3%CE%B3%CF%8D%CE%BB%CE%B7&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=

1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjggK-

WhZnRAhUCXBQKHWeEAcwQsAQIKg 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%C

E%AF%CE%BD%CE%B7 

Σύρος-Ερμούπολη 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80

%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85&rlz=1C5C

HFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=

0ahUKEwjzwIyqiZnRAhWE1xoKHYELB_8Q_AUIBigB 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%C

E%BF%CE%BB%CE%B7 

Σάμος-Χίος 

Σάμος 

http://kithara.to/ss.php?id=MTE3NjkyNTYw 

https://www.youtube.com/watch?v=kiAA4ODzXoo 

https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82&rlz=1C

5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=0ahUKEwjMk-ixsZnRAhVBVhQKHRjjBDkQ_AUIBigB 

Χίος 

https://www.youtube.com/watch?v=73m3An_nXmU 

Λέσβος  

https://www.google.gr/search?q=%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%8

2&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch

&sa=X&ved=0ahUKEwjJqZeRzJnRAhUYdFAKHU3-Bo8Q_AUIBigB&dpr=2 

Πρόσφυγες στη Λέσβο από τον πόλεμο της Συρίας 

https://www.youtube.com/watch?v=xd0PJTirZAE 

 

 

 

 

https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7+%CE%AE+%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%BB%CE%B7&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjggK-WhZnRAhUCXBQKHWeEAcwQsAQIKg
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7+%CE%AE+%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%BB%CE%B7&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjggK-WhZnRAhUCXBQKHWeEAcwQsAQIKg
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7+%CE%AE+%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%BB%CE%B7&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjggK-WhZnRAhUCXBQKHWeEAcwQsAQIKg
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7+%CE%AE+%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%BB%CE%B7&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjggK-WhZnRAhUCXBQKHWeEAcwQsAQIKg
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7+%CE%AE+%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%BB%CE%B7&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjggK-WhZnRAhUCXBQKHWeEAcwQsAQIKg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzwIyqiZnRAhWE1xoKHYELB_8Q_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzwIyqiZnRAhWE1xoKHYELB_8Q_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzwIyqiZnRAhWE1xoKHYELB_8Q_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7+%CF%83%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjzwIyqiZnRAhWE1xoKHYELB_8Q_AUIBigB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://kithara.to/ss.php?id=MTE3NjkyNTYw
https://www.youtube.com/watch?v=kiAA4ODzXoo
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMk-ixsZnRAhVBVhQKHRjjBDkQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMk-ixsZnRAhVBVhQKHRjjBDkQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CF%83%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjMk-ixsZnRAhVBVhQKHRjjBDkQ_AUIBigB
https://www.youtube.com/watch?v=73m3An_nXmU
https://www.google.gr/search?q=%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJqZeRzJnRAhUYdFAKHU3-Bo8Q_AUIBigB&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJqZeRzJnRAhUYdFAKHU3-Bo8Q_AUIBigB&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJqZeRzJnRAhUYdFAKHU3-Bo8Q_AUIBigB&dpr=2
https://www.youtube.com/watch?v=xd0PJTirZAE
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Ενότητα 10: Ο Οδυσσέας από την Ιθάκη – Το ταξίδι στα Επτάνησα  

Εκπαιδευτικό Υλικό 

 

Προστάδιο: 

Μήπως καταλάβατε από την αφήγηση σε ποιον ήρωα θα αναφερθούμε; Κάντε προβολή της 

προτεινόμενης ιστοσελίδας σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη ζωή και 

τις περιπέτειές του ή ανατρέξτε στο βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Δημοτικού: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C103/88/698,2636/ 

Γνωρίζετε πού βρίσκεται η Ιθάκη, η πατρίδα του Οδυσσέα; Εντοπίστε την στο χάρτη, στον 

Άτλαντα ή στο Google Earth. Αν την εντοπίσατε, μπορείτε να μάθετε ποια είναι τα υπόλοιπα 

Επτάνησα και πού βρίσκεται το καθένα;  

Τέλος, αναζητήστε στο διαδίκτυο τους τουριστικούς χάρτες των Επτανήσων. Προσπαθήστε 

να τους διαβάσετε με τη βοήθεια των συμμαθητών σας που βρίσκονται στην ίδια ομάδα. 

Έπειτα, εκτυπώστε τους και κολλήστε τους σε ένα μεγάλο γαλάζιο χαρτόνι με τέτοιον τρόπο, 

ώστε να δείχνουν και τη θέση που βρίσκεται το κάθε νησί μέσα στο Ιόνιο (π.χ. ο τουριστικός 

χάρτης της Κέρκυρας θα τοποθετηθεί στο βόρειο τμήμα του Ιονίου, ο χάρτης της Ιθάκης θα 

μπει απέναντι και δεξιά από την Κεφαλονιά, κ.τ.λ.). 

+ Βλ. εδώ για νομούς Επτανήσων: 

http://www.zan.gr/zan1/eptanisa.html 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C103/88/698,2636/
http://www.zan.gr/zan1/eptanisa.html
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Κύριο Στάδιο: 

Δραστηριότητα:Οι ομάδες επικοινωνούν! 

Οι δύο από τις τέσσερις ομάδες:Δημιουργούν ένα τεχνητό τηλέφωνο με πομπό και δέκτη και 

παρουσιάζουν μπροστά στους συμμαθητές τους τα όσα μπορεί να είπαν ο Οδυσσέας και η 

Πηνελόπη στο τηλέφωνο, δημιουργώντας αυτοσχέδιους διαλόγους! Η μία ομάδα αναλαμβάνει 

το ρόλο της Αριάδνης και η άλλη το ρόλο του Οδυσσέα. 

https://www.youtube.com/watch?v=0tuKwRQSL0U 

Η μία από τις άλλες δύο ομάδες γράφει το e-mail που έστειλε ο Οδυσσέας στην Πηνελόπη και 

το στέλνει. Η τέταρτη ομάδα γράφει την απάντηση στο e-mail του Οδυσσέα, όπως ακριβώς 

θα το έγραφε η Πηνελόπη. Και οι δύο αυτές ομάδες παρουσιάζουν τους διαλόγους του 

γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος στους υπόλοιπους συμμαθητές τους.  

https://www.youtube.com/watch?v=gVrDbGFxNt0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0tuKwRQSL0U
https://www.youtube.com/watch?v=gVrDbGFxNt0
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Φύλλο εργασίας 

Η συνέχεια του παραμυθιού μέσα από το ομαδικό φύλλο εργασίας... 

 

 

Διαβάστε το παρακάτω κείμενο, σε ομάδες για να μάθετε τη συνέχεια του 

παραμυθιού. Στη συνέχεια, ανοίξτε το βιβλίο σας (γ’ τεύχος Γλώσσας Δ’ Δημοτικού) στις 

σελίδες 94-95. Διαβάστε για το το επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ, για τις αναφορικές 

αντωνυμίες, τους αντιθετικούς, συμπλεκτικούς και ειδικούς συνδέσμους. Έπειτα, 

υπογραμμίστε με μολύβι το επίθετο πολύς-πολλή-πολύ όπου υπάρχει και προσπαθήστε να το 

κλίνετε στο γένος που βρίσκεται (π.χ. αν μας δίνεται κάποιος τύπος θηλυκού γένους, κλίνουμε 

την «πολλή» σε ενικό και πληθυντικό αριθμό). Εντοπίστε τις αναφορικές αντωνυμίες και 

σημειώστε από πάνω τους ένα Α. Εντοπίστε τους συνδέσμους που υπάρχουν και 

χαρακτηρίστε τους ως αντιθετικούς, συμπλεκτικούς και ειδικούς. 

Μετά από πολλές μέρες και αφού κόπασε η καταιγίδα, ο Οδυσσέας, με το βαπόρι τού 

Αλκίνοου ξεκίνησε για την Ιθάκη... Ο Αλκίνοος εκτός από το βαπόρι τού προσέφερε πλήρωμα, 

το οποίο θα τον βοηθούσε στο ταξίδι του...  

Οδυσσέας: - Ευχαριστώ πολύ Ναυσικά που μου έσωσες τη ζωή, αλλά κι εσένα Αλκίνοε για την 

υπέροχη ξενάγηση και για όλα όσα μου προσέφερες! είπε ο Οδυσσέας και αναχώρησε για την 

Ιθάκη... 

Οι ώρες που ταξίδευαν ήταν πολλές και ο καιρός ευνοούσε το ταξίδι τους... Ωστόσο, 

κάποια στιγμή άρχισε να ξεπροβάλει από μακριά η πολυπόθητη πατρίδα του! Ο Οδυσσέας, λόγω 

της λαχτάρας του να φτάσει πιο γρήγορα στην Ιθάκη άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου», ο οποίος 

φύλαγε μέσα όλων των ειδών τους ανέμους! Τελικά, όχι μόνο δεν έφτασαν στην Ιθάκη, αλλά οι 

δυνατοί άνεμοι τους παρέσυραν νότια... Στο νησί της Ζακύνθου! 
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Δραστηριότητα ταξιδιωτικής κάρτας: 

Προβάλετε τις προτεινόμενες ιστοσελίδες, αλλά και άλλες που ίσως βρείτε μόνοι σας. Στη 

συνέχεια, ανοίξτε το τετράδιο εργασιών σας (β΄ τεύχος) στην ενότητα 16 «Ταξίδια στην 

Ελλάδα» και σελίδα 65, και προσπαθήστε να γράψετε την ταξιδιωτική κάρτα που στέλνει ο 

Οδυσσέας στους φίλους του, έχοντας ως παράδειγμα την ταξιδιωτική κάρτα της σελίδας 65 

που σχετίζεται με τις πεταλούδες της Ρόδου που ήδη έχουμε δει στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

http://kefalonia-ithaca.gr/apartments/%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BA%CE%B7-

%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B1/?l

ang=el 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7+%CE%

B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1&rlz=1C

5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=0ahUKEwjY7e2EybrRAhWCXCwKHRbECiEQ_AUIBygC&dpr=2 

Υλικά και μέσα διδασκαλίας-Ο Οδυσσέας από την Ιθάκη: 

Μέσα διδασκαλίας 

 Παραμύθι 

 Χορός 

Υλικά διδασκαλίας 

 Προτζέκτορας 

 Υπολογιστές  

 Εκτυπωτής/ές 

 Παρουσιάσεις powerpoint & ηχητικά αρχεία 

 Ηχεία 

 Χάρτης με γεωγραφικά διαμερίσματα και νομούς  

 Τουριστικοί χάρτες 

 Ποτήρια χάρτινα μίας χρήσης, σελοτέιπ και σπάγκος για αυτοσχέδιο τηλέφωνο   

 Φύλλο εργασίας / επίθετο πολύς, σύνδεσμοι, αναφορικές αντωνυμίες 

Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει χρήση του Google Earth, αντί του χάρτη των γεωγραφικών 

διαμερισμάτων ή του Άτλαντα. 

Χρήσιμες ιστοσελίδες-Ο Οδυσσέας από την Ιθάκη: 

Προστάδιο: 

Κάντε προβολή της προτεινόμενης ιστοσελίδας σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε περισσότερα 

για τη ζωή και τις περιπέτειες του Οδυσσέα ή ανατρέξτε στο βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Δημοτικού: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C103/88/698,2636/ 

http://kefalonia-ithaca.gr/apartments/%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B1/?lang=el
http://kefalonia-ithaca.gr/apartments/%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B1/?lang=el
http://kefalonia-ithaca.gr/apartments/%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B1/?lang=el
https://www.google.gr/search?q=%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7+%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjY7e2EybrRAhWCXCwKHRbECiEQ_AUIBygC&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7+%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjY7e2EybrRAhWCXCwKHRbECiEQ_AUIBygC&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7+%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjY7e2EybrRAhWCXCwKHRbECiEQ_AUIBygC&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7+%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjY7e2EybrRAhWCXCwKHRbECiEQ_AUIBygC&dpr=2
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C103/88/698,2636/
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+ Βλ. εδώ για νομούς Επτανήσων: 

http://www.zan.gr/zan1/eptanisa.html 

Κύριο Στάδιο: 

Κέρκυρα 

Ο Οδυσσέας στο νησί των Φαιάκων-σημερινή Κέρκυρα 

https://www.youtube.com/watch?v=HEdww00OrHM 

Δημιουργία τηλεφώνου αυτοσχέδιου από τους μαθητές:  

https://www.youtube.com/watch?v=0tuKwRQSL0U 

Μαθαίνουμε να δημιουργούμε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να γράφουμε e-mail: 

https://www.youtube.com/watch?v=gVrDbGFxNt0 

Το νησί της Κέρκυρας  

Κέρκυρα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CE%BA%CE%B5%

CF%82 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%C

E%B1 

Ιστορικά μνημεία και αξιοθέατα της Κέρκυρας 

https://atcorfu.com/el/corfu-monuments-sights/ 

https://blog.terrabook.com/aksiotheata-kerkuras/ 

https://www.youtube.com/watch?v=310vhMfJOx4 

Αχίλλειον Κέρκυρα 

http://www.iefimerida.gr/news/176629/%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%BB%CE%BB%

CE%B5%CE%B9%CE%BF 

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

Πάσχα στην Κέρκυρα 

https://www.youtube.com/watch?v=UNHT8aX01Bo 

Ζάκυνθος 

Ζάκυνθος νησί  

http://www.alykesapartments.com/el/article/zakynthos-zante-sightseeing.html 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B

8%CE%BF%CF%83%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=

http://www.zan.gr/zan1/eptanisa.html
https://www.youtube.com/watch?v=HEdww00OrHM
https://www.youtube.com/watch?v=0tuKwRQSL0U
https://www.youtube.com/watch?v=gVrDbGFxNt0
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%AF%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1
https://atcorfu.com/el/corfu-monuments-sights/
https://blog.terrabook.com/aksiotheata-kerkuras/
https://www.youtube.com/watch?v=310vhMfJOx4
http://www.iefimerida.gr/news/176629/%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://www.iefimerida.gr/news/176629/%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://www.youtube.com/watch?v=dUChshbZwyg
https://www.youtube.com/watch?v=UNHT8aX01Bo
http://www.alykesapartments.com/el/article/zakynthos-zante-sightseeing.html
https://www.google.gr/search?q=%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLm4H597nRAhVeMFAKHS_6DyoQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLm4H597nRAhVeMFAKHS_6DyoQ_AUIBigB
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648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLm4H597nRAhVeMFAKHS_6DyoQ_

AUIBigB 

γενέτειρα Δ. Σολωμού 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%C

E%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CF%8C%C

F%82 

Ιθάκη 

Η επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη  

https://www.youtube.com/watch?v=WXsAQPg0D-8 

Ιθάκη σήμερα 

http://kefalonia-ithaca.gr/apartments/%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BA%CE%B7-

%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B1/?l

ang=el 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7+%CE%

B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1&rlz=1C

5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=0ahUKEwjY7e2EybrRAhWCXCwKHRbECiEQ_AUIBygC&dpr=2 

Μεταστάδιο: 

Παραδοσιακό τραγούδι Επτανήσων «Μενεξέδες και ζουμπούλια».  

βίντεο και λόγια τραγουδιού 

 http://kithara.to/ss.php?id=MjgzNDUzODI3 

βίντεο βημάτων βαλς 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLm4H597nRAhVeMFAKHS_6DyoQ_AUIBigB
https://www.google.gr/search?q=%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%82&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLm4H597nRAhVeMFAKHS_6DyoQ_AUIBigB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=WXsAQPg0D-8
http://kefalonia-ithaca.gr/apartments/%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B1/?lang=el
http://kefalonia-ithaca.gr/apartments/%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B1/?lang=el
http://kefalonia-ithaca.gr/apartments/%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B1/?lang=el
https://www.google.gr/search?q=%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7+%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjY7e2EybrRAhWCXCwKHRbECiEQ_AUIBygC&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7+%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjY7e2EybrRAhWCXCwKHRbECiEQ_AUIBygC&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7+%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjY7e2EybrRAhWCXCwKHRbECiEQ_AUIBygC&dpr=2
https://www.google.gr/search?q=%CE%B9%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7+%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1&rlz=1C5CHFA_enGR716GR716&espv=2&biw=1050&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjY7e2EybrRAhWCXCwKHRbECiEQ_AUIBygC&dpr=2
http://kithara.to/ss.php?id=MjgzNDUzODI3
https://www.youtube.com/watch?v=mzf_YfSumzk
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Ενότητα 11: Όλοι οι ήρωες σε ένα παραμύθι 

Εκπαιδευτικό Υλικό 

 

Προστάδιο: 

Οι μαθητές κοιτούν το χάρτη των γεωγραφικών διαμερισμάτων και ξαναθυμούνται όλα 

όσα συνάντησαν σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα. Η κάθε ομάδα επικοινωνεί με τις 

υπόλοιπες, έτσι ώστε να καταλήξουν σε έναν τόπο  που τους άρεσε πιο πολύ από όλους όσους 

είδαν. Ο τόπος στον οποίο κατέληξαν και θέλουν πραγματικά να τον γνωρίσουν θα παίξει 

σημαντικό ρόλο για το κύριο στάδιο. 

Κύριο Στάδιο: 

 Οι μαθητές γνωρίζουν τον τόπο που τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση! Αφού έχουν 

προηγηθεί οι απαραίτητες ενέργειες από τον/την εκπαιδευτικό, τα παιδιά διαδραστικά, μέσω 

εφαρμογών (π.χ. μέσω skype), επικοινωνούν με τους μαθητές κάποιου άλλου σχολείου. Ενός 

σχολείου της περιοχής που επέλεξαν κατά το προστάδιο. Ανταλλάσουν απόψεις και εμπειρίες  

σχετικά με τα ιδιαίτερα στοιχεία του πολιτισμού και της καθημερινότητάς τους. (Πολύτιμη 

στο κομμάτι της τεχνογνωσίας θα είναι η βοήθεια του/της εκπαιδευτικού Πληροφορικής.) 

Μεταστάδιο: 

Οργανώνουμε εκδρομή στον τόπο που μας εντυπωσίασε!  

Αν και εφόσον πάρουμε την απαραίτητη άδεια από τους κηδεμόνες και το σύλλογο 

διδασκόντων της εκπαιδευτικής μονάδας, οι μαθητές είναι έτοιμοι να οργανώσουν την 

εκδρομή τους! (Στην παρούσα εκδρομή κρίνεται απαραίτητη η συνοδεία των γονέων και 

κηδεμόνων.)  

Η κάθε ομάδα έχει συγκεκριμένο ρόλο: 

Ομάδα Α & Β: Οργάνωση ερωτήσεων που θέλουμε να κάνουμε κατά την επίσκεψη. 

Ομάδα Γ & Δ: Οργάνωση υλικού. Δημιουργούν λίστα με τα αντικείμενα που θα τους 

είναι απαραίτητα (π.χ. φωτογραφικές κάμερες, μαγνητοφωνάκια, κ.ά.). 

Υλικά και μέσα διδασκαλίας-Όλοι οι ήρωες σε ένα παραμύθι: 

Μέσα διδασκαλίας 

 Παραμύθι 

 Τηλεπικοινωνία 

 Εκπαιδευτική εκδρομή 

Υλικά διδασκαλίας 

 Πολιτικοί χάρτες  

 Τουριστικοί χάρτες 
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 Προτζέκτορας 

 Υπολογιστές  

 Ηχεία 

 Κάμερες 

 Μικρόφωνα 

Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει χρήση του Google Earth, αντί του χάρτη των γεωγραφικών 

διαμερισμάτων ή του Άτλαντα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


