
Ο ΓΛΕΝΤΖΕΣ
Στην υγειά σας, στην κοιλιά

σας!
Καθισμένος στο σκαμνάκι, 

εζαλίστηκα λιγάκι.

Κανδήλα Μαγκαφίνη
Ζωή Ασίκη



Το μάθημα της Ιστορίας από την αρχή της
σχολικής χρονιάς ξεκίνησε με μύθους που έχουν
παγκόσμια απήχηση. Αυτοί οι μύθοι για τα παιδιά
ήταν πολύ ευχάριστοι αλλά και οι περισσότεροι
γνώριμοι.  Το μάθημα γινόταν πολύ διασκεδαστικό.
Στη συνέχεια μπήκαμε στην Προϊστορία .Τα παιδιά
θα έπρεπε να αποκτήσουν ιστορικές γνώσεις, να
κατανοήσουν ιστορικές έννοιες , να συσχετίζουν και
να καταλήγουν σε απλές γενικεύσεις. 
Έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε πιο εύκολο το
πέρασμα από το μύθο στην ιστορία με ένα σχέδιο
εργασίας για τον κυκλαδικό πολιτισμό. 
Σκεφτήκαμε ότι αυτό θα διευκόλυνε και τη μελέτη
των δύο άλλων πολιτισμών του μινωικού και του
μυκηναϊκού .



Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα

Γ1
Αργυρόπουλος Αντώνιος

Γιέκτη Στυλιανή
Καλαμένιος Χρήστος

Καραμφυλίδου Δήμητρα
Μένσκι Στέφανος

Μουλλάκη Αναστασία
Μπέλμα Ανίσα

Μπόλη Δέσποινα
Παπαδόπουλος Παναγιώτης

Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
Παρασκευά Μαρία

Πελεκανάκη Βασιλική
Ρίζα Φιόρι

Σαρμαζανίδης Βαλέριος
Σολωμού Σοφία

Τιλικίδου Αργυρή
Τσερκέζης Γεώργιος

Τσοκλενίδου Κυριακή
Ασίκη Ζωή

Γ2
Αλιβέρτης Μάριος
Αραμπατζή Αθηνά

Διττόπουλος Βασίλειος
Θεοδοσιάδη Κλειώ
Κακιρτάκ Κων/νος
Κακιρτάκ Χρήστος

Κορωνιός Δημήτρης
Κουκουλίδου Αναστασία

Κουτουβού Θεοδώρα
Λαφατζής Ελευθέριος

Μηνιάδου Βαϊα
Μιχαλοπούλου Βασιλική

Μπεζάνωβ Νικόλαος
Μπραχίμι Μαρία
Νινέ Μαργαρίτα

Ντεμολλάρι Έκτορας
Φούσα Ραφαέλα

Μαγκαφίνη Κανδήλα



* Η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης

* Κατανόηση γεγονότων µε σύνδεση αιτίων -
αποτελεσµάτων

* Η ανάπτυξη ιστορικής συνείδησης

* Κατανόηση συµπεριφοράς, διαµόρφωση αξιών και
στάσεων (∆ΕΠΠΣ). 

* Συναίσθηση των αισθηµάτων των ανθρώπων της εποχής
εκείνης. 

* Η γνωριµία του παιδιού µε το αξιοµνηµόνευτο
παρελθόν. 

Γενικοί σκοποί της

ιστορίας



* Ιστορική γνώση με παγκόσμια απήχηση

* Σημαντικά γεγονότα της ελληνικής Ιστορίας

* Ιστορικές έννοιες - γλωσσάρι (π.χ. 
αποικισμός, εισβολή, υποδούλωση κ.ά.) 

* Να γνωρίσουν τις μεθόδους που
χρησιμοποιούν οι ιστορικοί. 

Ειδικοί σκοποί της
ιστορίας



ΓνωστικοίΓνωστικοί ΣτόχοιΣτόχοι
• Να εκτιµήσουν τη σηµασία της ανάπτυξης εµπορίου και
ναυτιλίας και να αξιολογήσουν τη σηµασία αυτών των
παραγόντων στην ανάπτυξη των νησιών.

• Να αναγνωρίσουν τη σηµασία του γεωγραφικού
παράγοντα στην ανάπτυξη ενός πολιτισµού.

• Να διατυπώσουν επιχειρήµατα για τη σηµασία του
ορυκτού πλούτου στην ανάπτυξη των νησιών.

• Να διακρίνουν τι είδους άνθρωποι ήταν οι Κυκλαδίτες, µε
τι ασχολούνταν και τι πρόσφεραν στον πολιτισµό.

• Να παρατηρήσουν, να περιγράψουν αρχαιολογικά
ευρήµατα.

• Να αξιολογήσουν την τέχνη της εποχής, να
ανακαλύψουν τα χαρακτηριστικά της και να τη
θαυµάσουν.

• Να προσδιορίζουν όρους όπως οψιανός, ειδώλια, 
τηγανόσχηµα αγγεία κ.τ.λ.

• Να οργανώσουν πληροφορίες από τις πρωτογενείς
πηγές και να εξάγουν συµπεράσµατα



ΣυναισθηματικοίΣυναισθηματικοί ΣτόχοιΣτόχοι

• Να ευχαριστηθούν τη διδασκαλία.

• Να αγαπήσουν τη µάθηση.

• Να συνεργάζονται αποτελεσµατικά.

• Να γίνουν υπεύθυνα στη δουλειά τους και στην λήψη
των αποφάσεών τους.

• Να ψυχαγωγηθούν και να αναπτύξουν τη
δηµιουργικότητά τους.



ΨυχοκινητικοίΨυχοκινητικοί ΣτόχοιΣτόχοι

• Να χρησιµοποιήσουν τους υπολογιστές στο
εργαστήριο της πληροφορικής.

• Να παρουσιάσουν στους συµµαθητές τους τις
απόψεις τους. 

• Να δηµιουργήσουν αγγεία, ειδώλια µε πηλό και
πλαστελίνη.

• Να µετρήσουν τα αγγεία και ειδώλια που
κατασκεύασαν.

• Να χορέψουν.



ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΙ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΛΩΣΣΑ
(Διάλογος, Περιγραφή,
Κόμικς, Ακροστιχίδες,

Κρυπτόλεξα)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(Μετρήσεις, 

Προβλήματα)

Τ.Π.Ε.
(Πάζλ ειδώλιο, 

Αντιστοιχίσεις αγγείων
Ασκήσεις πολλαπλών

επιλογών)

ΧΟΡΟΣ
(Χασαποσέρβικο)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
(Κατασκευές με πηλό

και πλαστελίνη, 
Ζωγραφική)

ΜΟΥΣΙΚΗ
(Κυκλαδίτικο-

Γκάτσος)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
(Γνωριμία με

τις
Κυκλάδες)



ΓΛΩΣΣΑ

Τα παιδιά κάνουν περιγραφές ειδωλίων, δημιουργούν διαλόγους
και κόμικς ανάμεσα σε ειδώλια ,λύνουν ακροστιχίδες και

κρυπτόλεξα. 















ΜαθηματικάΜαθηματικά

Τα παιδιά μέτρησαν με το μέτρο τα αγγεία και τα ειδώλια που κατασκεύασαν,
έλυσαν προβλήματα σχετικά με τον Κυκλαδικό πολιτισμό

και διατύπωσαν δικά τους προβλήματα τα οποία και έλυσαν.





ΓεωγραφίαΓεωγραφία

Εντοπισμός των
Κυκλάδων στο

χάρτη.



ΠληροφορικήΠληροφορική
Έπαιξαν παιχνίδια στους υπολογιστές:

ηλεκτρονικό παζλ ειδωλίου

ζευγάρια αγγείων

µικρό τεστ γνώσεων





ΧορόςΧορός-- ΜουσικήΜουσική
• Ακούσαµε το Κυκλαδίτικο σε στίχους του Νίκου Γκάτσου
και µάθαµε να χορεύουµε χασαποσέρβικο.



ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Τα παιδιά ζωγραφίζουν σε χαρτί
του μέτρου αγγεία, ειδώλια και

τοιχογραφίες.









ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Κατασκευές από πηλό και πλαστελίνη







ΦύλλοΦύλλο εργασίαςεργασίας: 1: 1ηη ομάδαομάδα

Ιστορία

Κυκλαδικός Πολιτισμός
Το τρελοβάπορο

Χρόνους µας ταξιδεύει δε βουλιάξαµε
Χίλιους καπεταναίους τους αλλάξαµε.
Κατακλυσµούς ποτέ δε λογαριάσαµε
Μπήκαµε µεσ’ στα όλα και περάσαµε.

Οδυσσέας
Ελύτης
1.Ποιο είναι άραγε το τρελοβάπορο;
………………………………………………………………………………………………………

2. Ας συµπληρώσουµε τον παρακάτω πίνακα που µας
δείχνει τις περιόδους της προϊστορίας:

3.Ποιες άλλες λέξεις ανήκουν στην ίδια οικογένεια µε τις
Κυκλάδες; 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

4. Εντοπίστε στο χάρτη της τάξης τις Κυκλάδες και
ενηµερώστε τους συµµαθητές της.

• 5.Γράψτε τα ονόματα των νησιών που ανήκουν στις

Κυκλάδες και έχουν βρεθεί σ’ αυτά οικισμοί της

εποχής του χαλκού: (χάρτης σελ.107)

• …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



ΦύλλοΦύλλο ΕργασίαςΕργασίας:2:2ηη ΟμάδαΟμάδα

Ιστορία

Κυκλαδικός Πολιτισμός
Το τρελοβάπορο

Χρόνους µας ταξιδεύει δε βουλιάξαµε
Χίλιους καπεταναίους τους αλλάξαµε.
Κατακλυσµούς ποτέ δε λογαριάσαµε
Μπήκαµε µεσ’ στα όλα και περάσαµε.

Οδυσσέας Ελύτης
1.Ποιο είναι άραγε το τρελοβάπορο;
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2.Ας συµπληρώσουµε τον παρακάτω πίνακα που µας δείχνει
τις περιόδους της προϊστορίας:

3.Ποια ήταν τα επαγγέλµατα των κατοίκων των Κυκλάδων
5.000 χρόνια πριν;(σελ.108, 2η παράγρ)
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

• 4.Μελετήστε τις εικόνες και περιγράψτε τα πλοία των

Κυκλαδιτών της εποχής του Χαλκού:

• …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...

Εικόνα 2: Πρυμναίο τμήμα

πλοίου χαραγμένο σε

όστρακο πρωτοκυκλαδικού

αγγείου από την Φυλακωπή

της Μήλου

Εικόνα 3: Τοιχογραφία που

βρέθηκε στη θήρα



ΦύλλοΦύλλο ΕργασίαςΕργασίας:3:3ηη ομάδαομάδα
4.Τι είναι οι τοιχογραφίες; Τι πληροφορίες

παίρνουμε από τις συγκεκριμένες;----------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

------------

Ιστορία

Κυκλαδικός Πολιτισμός
Το τρελοβάπορο

Χρόνους µας ταξιδεύει δε βουλιάξαµε
Χίλιους καπεταναίους τους αλλάξαµε.
Κατακλυσµούς ποτέ δε λογαριάσαµε
Μπήκαµε µεσ’ στα όλα και περάσαµε.

Οδυσσέας Ελύτης
1.Ποιο είναι άραγε το τρελοβάπορο;
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2.Ας συµπληρώσουµε τον παρακάτω πίνακα που µας
δείχνει τις περιόδους της προϊστορίας:

3.Μελετήστε τις εικόνες και γράψτε πώς ήταν οι πόλεις
και τα σπίτια των ανθρώπων που ζούσαν στα νησιά των
Κυκλάδων 5.000 χρόνια πριν;(σελ.108,παρ.3η )
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..



ΦύλλοΦύλλο ΕργασίαςΕργασίας:4:4ηη ΟμάδαΟμάδα

Ιστορία

Κυκλαδικός Πολιτισμός
Το τρελοβάπορο

Χρόνους µας ταξιδεύει δε βουλιάξαµε
Χίλιους καπεταναίους τους αλλάξαµε.
Κατακλυσµούς ποτέ δε λογαριάσαµε
Μπήκαµε µεσ’ στα όλα και περάσαµε.

Οδυσσέας Ελύτης

1.Ποιο είναι άραγε το τρελοβάπορο;
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….
2.Ας συµπληρώσουµε τον παρακάτω πίνακα που µας δείχνει
τις περιόδους της προϊστορίας:

3.Τι έτρωγαν οι κάτοικοι των Κυκλάδων 5.000 χρόνια
πριν;(παρ.4η ,σελ.108)
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

4.Μελετήστε τα ειδώλια, συζητήστε και γράψτε πώς
πιστεύετε ότι περνούσαν οι Κυκλαδίτες τον ελεύθερο χρόνο
τους; Γράψτε έναν τίτλο σε κάθε εικόνα.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Εικόνα 4:________________Εικόνα 3:___________________________

Εικόνα 1:_______________________
Εικόνα 2: ________________________



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση προγράμματοςπρογράμματος



 

                                                                                                                                                      ΠΟΛΥ-     ΛΙΓΟ-       ΚΑΘΟΛΟΥ 

 Σου άρεσε το πρόγραμμα που δουλέψαμε;                                _           _               _ 

                     

 Σε ευχαριστεί να συνεργάζεσαι με τους  συμμαθητές σου;      _               _                    _ 

 

 Διασκέδασες με όλα αυτά που φτιάξαμε;                                  _            _               _ 

 

 Κουράστηκες κάποια στιγμή από το πρόγραμμα;                    _             _              _ 

 

 Βρήκες ενδιαφέρουσες τις δραστηριότητες που κάναμε;      _              _             _              

 

 Συνεργάστηκες σωστά με την ομάδα σου;                              _             _              _ 

 

 Θα ήθελες να δουλέψουμε ένα παρόμοιο πρόγραμμα 

 

σε άλλο μάθημα;                                                                            _             _               _ 

 

 θεωρείς ότι μαθαίνεις ευκολότερα την ιστορία  με 

 

αυτόν τον τρόπο;                                                                            _             _                _ 

 

 Γνώρισες καινούρια πράγματα;                                                   _             _               _ 

 

 Δυσκολεύτηκες σε κάποια από τις δραστηριότητές μας;       _              _              _ 

 

 Κύκλωσε τη δραστηριότητα που σου άρεσε περισσότερο 

 

Α)Εργασία με πηλό και πλαστελίνη 

Β)Χορός και τραγούδι 

Γ)Ζωγραφική σε χαρτί του μέτρου 

Δ)Κόμικς, διάλογος, περιγραφή, κρυπτόλεξο, ακροστιχίδες 










