
ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ Α

1. Πατήστε  εδώ και  αναζητήστε  στο χάρτη τα νησιά που αναφέρονται  στους 

στίχους  του  Νίκου  Γκάτσου  (Σχολικό  εγχειρίδιο,  σελ.107).  Στη  συνέχεια 

παρατηρήστε  τη  θέση  των  παραπάνω  νησιών  σε  σχέση  με  τη  Δήλο  και 

συζητήστε μεταξύ σας γιατί ονομάστηκαν Κυκλάδες.

2. Παρατηρήστε τις εικόνες 1 και 2α ( σελ. 108 και 109), διαβάστε τις λεζάντες 

καθώς  και  τους  στίχους  του  Οδυσσέα  Ελύτη  από  «το  τρελοβάπορο»  και 

συζητήστε  για  τις  πιθανές  ασχολίες  των  Κυκλαδιτών.  Δικαιολογήστε  τις 

ασχολίες τους με βάση τη γεωγραφική θέση των Κυκλάδων. 

3. Ανοίξτε  το που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας και 

επιλέξτε  από  τις  στάμπες  την  κατηγορία  «Ιστορία».  Στη  συνέχεια 

δημιουργήστε μια σύνθεση με εικόνες που να σχετίζονται με τις ασχολίες των 

Κυκλαδιτών.  Εκτυπώστε  τη  δημιουργία  σας  και  παρουσιάστε  την  στις 

υπόλοιπες ομάδες.

ΟΜΑΔΑ Β

1. Πατήστε  εδώ και παρατηρήστε τις εικόνες που παρουσιάζουν τα σπίτια των 

Κυκλαδιτών. Συζητήστε τον τρόπο κατασκευής τους και τα υλικά που ήταν 

φτιαγμένα. Βρείτε ομοιότητες και διαφορές με τις σημερινές κατοικίες.

2. Με  αντιγραφή  και  επικόλληση  από  την  προηγούμενη  ιστοσελίδα 

δημιουργήστε  μια  σύνθεση  εικόνων  που  να  παρουσιάζουν   τα  σπίτια  των 
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κυκλαδιτών.  Οι  οικισμοί  ήταν  ανοχύρωτοι  αρχικά.  Τελικά  οχυρώνονται. 

Συζητήστε γιατί συνέβη αυτό.

3. Οι  Κυκλαδίτες  ήταν  άνθρωποι  χαρούμενοι  και  ειρηνικοί.  Πώς  αυτό 

δικαιολογείται μέσα από τις εικόνες και τα παραθέματα (κείμενα).

ΟΜΑΔΑ Γ

1. Οι Κυκλαδίτες όταν πέθαινε κάποιος, τοποθετούσαν στον τάφο του διάφορα  

            αντικείμενα, τα οποία οι αρχαιολόγοι ονόμαζαν κτερίσματα. Συζητήστε  και 

            στη συνέχεια ανακοινώστε τι αντικείμενα   πιστεύετε ότι έβαζαν μαζί με το 

            νεκρό και  για ποιο λόγο το έκαναν. 

Πατήστε εδώ και επιβεβαιώστε τις σκέψεις σας.

2.  Σας δίνονται οι παρακάτω  βασικές έννοιες του μαθήματος:

κυκλαδίτες, έμποροι, πλοία, ναυτικοί, σπίτια, κτερίσματα, χαρούμενοι

Βάλτε  την  κάθε  λέξη-έννοια   σε  πλαίσιο.  Στη  συνέχεια  με  τις  παραπάνω λέξεις-  

έννοιες δημιουργήστε εννοιολογικό χάρτη. Συμπληρώστε τις ετικέτες των συνδέσμων 

με λέξεις ή φράσεις που να δείχνουν τη σχέση των λέξεων

Δημιουργοί:
 Ηρακλής Αγγελόπουλος-Χαράλαμπος Αλεξόπουλος-Γιώργος Πίτσιος 
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