
ΔΡΑΣΗ  Νο 13 
΄΄Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα ΄΄ 
 
Καλησπέρα σε όλους!!! 
Λίγες ώρες έμειναν για να υποδεχτούμε και πάλι τους μικρούς μας μαθητές στο σχολείο.Μαζί 
τους όμως αύριο υποδεχόμαστε΄΄ επίσημα΄΄ και το καλοκαίρι κι εμείς έχουμε αρχίσει ήδη να 
ονειρευόμαστε...ΘΑΛΑΣΣΕΣ!!! 

Επειδή όμως τα παιδιά δεν θα έρχονται κάθε μέρα στο σχολείο,σκεφτήκαμε να ετοιμάσουμε 
μια δράση για να περνούν δημιουργικά τις ώρες που θα βρίσκονται στο σπίτι. 

  
     Δείτε το παρακάτω βίντεο και σκεφτείτε γιατί η Γη μας λέγεται και Γαλάζιος πλανήτης 
https://safeyoutube.net/w/AJNH 

Στη Γη, το 73% καταλαμβάνεται από ωκεανούς και θάλασσες και μόλις το 27% από 
ηπείρους!!!!! 

Να και ο χάρτης της Ελλάδας( τον ξαναείδαμε  στους φάρους) .Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο 
μέρος της χώρας μας βρέχεται από θάλασσα!!!  

 

 
 
ΛΙΓΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ… 
 
Στην αρχαιότητα η θάλασσα είχε θεοποιηθεί. Θεωρούνταν κόρη της Γαίας και μητέρα της 
Αφροδίτης. 

Θεός της θάλασσας……….. ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ! 
    Όταν η Αθηνά και ο Ποσειδώνας διεκδικούσαν την ίδια πόλη για να της δώσουν 
όνομα,αποφάσισαν να προσφέρουν από ένα δώρο. Ο Ποσειδώνας χτύπησε το έδαφος με 
την τρίαινά του και αμέσως ανάβλυσε  νερό, όμως ήταν θαλασσινό. Οι κάτοικοι της πόλης 
προτίμησαν το δώρο της Αθηνάς, που ήταν μια ελιά, και θα τους ήταν πιο χρήσιμο.Έτσι 

https://safeyoutube.net/w/AJNH


ονόμασαν την πόλη τους Αθήνα,  προστάτιδα της ήταν η Αθηνά κι έφτιαξαν ένα υπέροχο 
ναό προς τιμή της, τον Παρθενώνα . 

Όμως για να τιμήσουν και τον θεό Ποσειδώνα και να έχουν την εύνοια του στα ταξίδια τους 
στη θάλασσα, του έφτιαξαν, την ίδια περίπου περίοδο,έναν υπέροχο ναό στο νοτιότερο 
άκρο της Αττικής, στην περιοχή Σούνιο, με θέα τη θάλασσα!!!  

 

                                 
 
Δείτε πως είναι σήμερα ο ναός  https://safeyoutube.net/w/JwPH 

● Ζωγραφίστε μας τώρα πώς φαντάζεστε ότι ήταν ο θεός Ποσειδώνας όταν είδε 
τον υπέροχο ναό που του έφτιαξαν! 
 

   Το Σούνιο,΄΄ αγναντεύει΄΄ την πιο μεγάλη θάλασσα της χώρας μας, το Αιγαίο πέλαγος. 
Παρατηρήστε στο χάρτη της Ελλάδας πού βρίσκεται το Σούνιο και πού το Αιγαίο πέλαγος.  
Ας δούμε τώρα τι λέει η μυθολογία για το πώς πήρε το όνομά του το Αιγαίο πέλαγος: 
     Ο Αιγέας ήταν ο 9ος βασιλιάς της Αθήνας.Γιος του,που όμως δεν μεγάλωσε μαζί του, 
ήταν  ο Θησέας. 
Ο Αιγέας ήταν σε πόλεμο με τον βασιλιά της Κρήτης Μίνωα. Για να μην καταστρέψει την 
Αθήνα, ο Μίνωας ζήτησε από τους Αθηναίους να στέλνουν κάθε χρόνο στην Κρήτη 7 Νέους 
και 7 Νέες  και να παραδίδονται σαν τροφή στον Μινώταυρο. 
 Ο Θησέας όταν το έμαθε ξεκίνησε για την Κρήτη να σκοτώσει τον Μινώταυρο. Το πλοίο 
που μετέφερε τον Θησέα με τους 7 Νέους και τις 7 Νέες είχε μαύρα πανιά. 
Ο Αιγέας ζήτησε από τον Θησέα, αν κατάφερνε να σκοτώσει τον Μινώταυρο και επέστρεφε, 
να βάλει στην επιστροφή άσπρα πανιά. 
 Παρόλο που ο Θησέας κατάφερε να σκοτώσει τον Μινώταυρο, από την χαρά του ξέχασε 
να αλλάξει τα πανιά! 
Όταν ο Αιγέας είδε από το Σούνιο να φτάνει το καράβι με μαύρα πανιά, νόμιζε ότι ο Θησέας 
είναι νεκρός και πάνω στην απελπισία του έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. 
                 Αυτή η θάλασσα ονομάστηκε Αιγαίο πέλαγος.  
Δείτε την ιστορία εδώ: https://safeyoutube.net/w/JLQH 
 
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΥΘΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ: 
ΓΛΩΣΣΑ 

●  να παίξουμε με το γράμμα Θθ.Λέξεις που συναντήσαμε:ΘΑΛΑΣΣΑ,ΘΕΟΣ,ΘΗΣΕΑΣ 
-Μαθαίνουμε να τις γράφουμε 

https://safeyoutube.net/w/JwPH
https://safeyoutube.net/w/JLQH


-Μετά τις κόβουμε, χωρίζοντας ένα- ένα τα γράμματα,ανακατεύουμε και ζητάμε από τα 
παιδιά να τις ξανασυνθέσουν(καλύτερα στην αρχή μία-μία λεξη  και σε δεύτερο επίπεδο να 
ανακατέψουμε όλα τα γράμματα μαζί και να ξανασυνθέσουν τις τρεις λέξεις . 
-Βρίσκουμε και άλλες λέξεις που αρχίζουν από Θ,θ 
 
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

● Παίζουμε με τον αριθμό 7( 7 Νέοι και 7 Νέες)  
Αρίθμηση μέχρι το 7 και αντίστροφα 
Γράφουμε τον αριθμό 7 
Βάζουν τόσα στοιχεία(όσπρια,μαρκαδόρους,κουμπιά) όσα είναι οι νέοι και τόσα -όσα είναι 
οι νέες και τα μετρούν όλα μαζί (7+7).Αφαιρούν και προσθέτουν στοιχεία και μέτρουν για να 
βρουν το τελικό αποτέλεσμα. 
  
      Μετά από αυτό το μικρό ταξίδι στο παρελθόν, επιστρέφουμε στο σήμερα και 
κάνουμε μια μεγάλη  βουτιά στη θάλασσα για να την εξερευνήσουμε!!! 
https://safeyoutube.net/w/QhSH 
 
Μαθαίνουμε τα Ζώα της θάλασσας ……….. 
 

 
ΠΗΓΗ: ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ 
 
…….για να αρχίσουμε τα παιχνίδια!!!!! 
 
 

● παιχνίδι μνήμης  
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11003?locale=el 

● κρυπτόλεξο 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3501 

https://safeyoutube.net/w/QhSH
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11003?locale=el
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3501


● παζλ 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=20cffafd6552 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=00fa5d5e0cce 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1eaa5a2e5728 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3ed12e3820f9 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=264a36f531d0 
 
 
ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

    

    
 ΠΗΓΗ: PINTEREST 

    Τελειώνοντας,και για να είμαστε συνεπείς με τον τίτλο της δράσης μας,θα ξαναβάψουμε 
γαλάζια τη θάλασσα!!!!!!!Έτοιμοι;;;; Φύγαμε…….. 
https://safeyoutube.net/w/2rUH 

●  Παιδιά,εάν είχατε την ευκαιρία να ξαναβάψετε την θάλασσα όπως εσείς 
θέλετε,ΠΩΣ θα την φτιάχνατε και ΓΙΑΤΙ; 

Περιμένουμε να μας ταξιδέψετε σε καινούριες θάλασσες με καράβι την ΦΑΝΤΑΣΙΑ 
σας!!!!!!!!  
  
                                                                     Καλή σας διασκέδαση 
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