
 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ» 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
η
 – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΒΙΝΤΕΟ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 

Σχεδιασμός-Συντονισμός: Χαρά Ανδρεΐδου 

 

Για να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών μας και να επιτύχουμε τη 

βιωματική μάθηση, προτείνω να χρησιμοποιήσουμε το οπτικοακουστικό υλικό ως 

εξής: 

- οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο συνοδευόμενο από κάποιες γενικές 

πληροφορίες που θα τους δώσουμε εμείς, 

- ζητάμε από τους μαθητές μας να περιγράψουν συνοπτικά αυτό που είδαν 

και τις πληροφορίες που πήραν για το θέμα του βίντεο. Καταγράφουμε τις 

απαντήσεις, 

- απομονώνουμε τμήματα του βίντεο ή το παγώνουμε σε μια εικόνα και 

ζητάμε από μια ομάδα να το περιγράψει διεξοδικά. Καταγράφουμε τα 

βασικά στοιχεία. 

- ανά ομάδες, οι μαθητές επιλέγουν ή παίρνουν με κλήρωση μια υποενότητα 

και αναλαμβάνουν να την αναπαραστήσουν είτε με εικαστικές 

δημιουργίες είτε με δραματοποίηση ή οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο 

τρόπο. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tS9JwV763F8&t=1399s 

Lifestyles in ancient Greece, cinematic, με αγγλικούς υπότιτλους. Ιδιαίτερα 

ελκυστική και πολύ πιστή στα ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομένα αναπαράσταση 

ποικίλων τομέων της καθημερινής ζωής. Η διάρκειά του είναι συνολικά 50 λεπτά, 

χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες: 

1-4 – Οικία  

5-8 – Η ζωή των γυναικών 

9-20 – Αγροτικές εργασίες 

21-27 – Εμπόριο – Μεταλλουργία – Ορυχεία 

28-31 – Κατασκευή χάλκινων αγαλμάτων 

32-35 – Κεραμική 

36-40 – Βαφές υφασμάτων – Ενδυμασία 

https://www.youtube.com/watch?v=tS9JwV763F8&t=1399s


 

 

41-48 – Θέατρο – Διονυσιακή λατρεία (καλό θα είναι να προσέξουμε τα σημεία που 

αναφέρονται σε φαλλοφορίες και παρόμοιες εκδηλώσεις 

49-50 – Μουσική 

Προτείνω να το παρακολουθούμε με τους μαθητές μας ανά ενότητα και στο τέλος να 

κάνουμε μια δραματοποίηση- ξενάγηση, για παράδειγμα, ο οικοδεσπότης ξεναγεί τον 

καλεσμένο στο σπίτι του, οι γυναίκες στον γυναικωνίτη διηγούνται σε κάποια που 

ήρθε από άλλη πόλη πώς περνούν τις μέρες τους, ο τεχνίτης δείχνει τα στάδια της 

δουλειάς σε κάποιον που ήρθε να δουλέψει στο εργαστήρι του κοκ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dd4Av1xK7m0&t=564s 

The city of Sparta in Ancient Greece, cinematic, με αγγλικούς υπότιτλους. Της ίδιας 

σειράς με το προηγούμενο, προτείνεται η ίδια μέθοδος διδασκαλίας. 

Η συνολική του διάρκεια είναι 20 λεπτά, μας ενδιαφέρει η πρώτη ενότητα: 

 

1-8 – Καθημερινή ζωή, αγωγή, συσσίτια, περίοικοι και είλωτες 

9-12 – Διοίκηση και πολιτική οργάνωση 

13-20 – Περσικοί πόλεμοι 

https://www.youtube.com/watch?v=jvAqlbzh9AI 

 

Η αρχαία τέχνη με χρώμα - βίντεο χωρίς αφήγηση, για να κατανοήσουν οι μαθητές 

μας πως η εικόνα της πάλλευκης αρχαιότητας που έχουμε σήμερα δεν αντιστοιχεί 

πραγματικά στην εικόνα της αρχαίας Ελλάδας.  

 

Διάρκεια 7 λεπτά 

 

 

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

Εκπαιδευτικό βίντεο με τίτλο: «O άνθρωπος πλάθει τον άνθρωπο», με ελληνική 

αφήγηση. Αναπαριστά τον τρόπο που κατασκευάζονταν τα πρώτα πήλινα ειδώλια 

στα νεολιθικά χρόνια. 

Οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο και στη συνέχεια πλάθουν ειδώλια με πηλό ή 

με πλαστελίνη. Μπορεί να είναι ατομική εργασία ή να συνεργαστούν για να 

αναπαραστήσουν π.χ. ένα χωριό ή έναν χώρο λατρείας. 

Διάρκεια 6 λεπτά  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dd4Av1xK7m0&t=564s
https://www.youtube.com/watch?v=jvAqlbzh9AI
https://www.youtube.com/watch?v=s_wCzCduoJM


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ar8S6virCwM&t=186s 

“A day in the life of an ancient Athenian” – Animation δραματοποιημένη ιστορία, 

δείχνει μια μέρα στην οικογένεια του Αρχία και της Δεξίλειας. Με αγγλικούς 

υπότιτλους. Μας ενδιαφέρει περισσότερο το πρώτο κομμάτι, που αναφέρεται στην 

ιδιωτική ζωή. 

Διάρκεια 5 λεπτά 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsiHrK9DvvQ&list=RDCMUCsooa4yRKGN_z

EE8iknghZA&index=21 

«A day in the life of an ancient Babylonian business mogul» - από την ίδια σειρά με 

το προηγούμενο, σχετικά με τη ζωή μιας ιέρειας την εποχή του Χαμουραμπί. 

Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στην υποενότητα για τη θέση των γυναικών. 

Δίνει πολλές χρήσιμες πληροφορίες. 

Διάρκεια 5 λεπτά 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kqcd3ShjbA0&list=PLwJ2EZhsqkE8uvQ4fmyiN

QAl_lzLqFGmc&index=2 

«Ancient Mesopotamia Artisans and Craftsmen story» – Εκπαιδευτικό βίντεο της 

ίδιας σειράς, σχετικά με κεραμική, ταπητουργία, μεταλλουργία κλπ. 

Διάρκεια 5 λεπτά 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kr8a2GGk-

ns&list=PLwJ2EZhsqkE8uvQ4fmyiNQAl_lzLqFGmc&index=8 

“Ancient Mesopotamia Daily Life story for kids” – Εκπαιδευτικό βίντεο ανάλογο με 

τα προηγούμενα, δίνει ιδιαίτερα κατατοπιστικές πληροφορίες για πολλούς τομείς της 

ζωής στην αρχαία Μεσοποταμία. 

Διάρκεια 4 λεπτά 

 

Από τη σειρά με τις αγγειογραφίες που ζωντανεύουν, με πλούσιο συνοδευτικό υλικό 

και οδηγό για δραστηριότητες: 

https://panoply01.worldsecuresystems.com/dance-off.html - Χορός ανδρών 

https://panoply01.worldsecuresystems.com/everysoldier.html – Οπλίτες, σκηνή μάχης 

https://www.youtube.com/watch?v=ar8S6virCwM&t=186s
https://www.youtube.com/watch?v=ZsiHrK9DvvQ&list=RDCMUCsooa4yRKGN_zEE8iknghZA&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=ZsiHrK9DvvQ&list=RDCMUCsooa4yRKGN_zEE8iknghZA&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=kqcd3ShjbA0&list=PLwJ2EZhsqkE8uvQ4fmyiNQAl_lzLqFGmc&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=kqcd3ShjbA0&list=PLwJ2EZhsqkE8uvQ4fmyiNQAl_lzLqFGmc&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Kr8a2GGk-ns&list=PLwJ2EZhsqkE8uvQ4fmyiNQAl_lzLqFGmc&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=Kr8a2GGk-ns&list=PLwJ2EZhsqkE8uvQ4fmyiNQAl_lzLqFGmc&index=8
https://panoply01.worldsecuresystems.com/dance-off.html
https://panoply01.worldsecuresystems.com/everysoldier.html


 

 

https://panoply01.worldsecuresystems.com/the-symposium.html – Συμπόσιο 

https://panoply01.worldsecuresystems.com/the-love-of-honour.html - Ο τιμημένος 

νικητής 

https://panoply01.worldsecuresystems.com/pelops.html - Η αρματοδρομία του 

Πέλοπα 

https://panoply01.worldsecuresystems.com/nike.html - Πομπή για θυσία 

https://panoply01.worldsecuresystems.com/eros---aphrodite.html - Έρως και 

Αφροδίτη 

https://panoply01.worldsecuresystems.com/clash-of-the-dicers.html - Ο Αχιλλέας και 

ο Αίαντας παίζουν πεσσούς, 

και πολλά άλλα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα αυτή. 

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8957 - Γιορτές των αρχαίων Ελλήνων 

Διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι 

 

http://www.ancientgreece.co.uk/sparta/explore/exp_set.html 

Διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι του Βρετανικού Μουσείου σχετικά με 

αντικείμενα καθημερινής ζωής που βρέθηκαν στην Σπάρτη, ωστόσο αντιστοιχούν σε 

ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο 

 

http://www.ancientgreece.co.uk/sparta/story/sto_set.html 

Εικονογραφημένη ιστορία της Σπάρτης από τη σελίδα του Βρετανικού Μουσείου 

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8829 

Εκπαιδευτικό διαδραστικό παιχνίδι - Καθημερινή ζωή, κοινωνική οργάνωση, ο ρόλος 

των γυναικών στην αρχαία Σπάρτη  

 

 

 

https://panoply01.worldsecuresystems.com/the-symposium.html
https://panoply01.worldsecuresystems.com/the-love-of-honour.html
https://panoply01.worldsecuresystems.com/pelops.html
https://panoply01.worldsecuresystems.com/nike.html
https://panoply01.worldsecuresystems.com/eros---aphrodite.html
https://panoply01.worldsecuresystems.com/clash-of-the-dicers.html
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8957
http://www.ancientgreece.co.uk/sparta/explore/exp_set.html
http://www.ancientgreece.co.uk/sparta/story/sto_set.html
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8829


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5rDoKnefw-w 

Εκπαιδευτική δράση για τη διαδικασία βαφής των αρχαίων ελληνικών αγγείων και , 

στη συνέχεια, εφαρμογή της διαδικασίας αυτής από τους μαθητές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5rDoKnefw-w

