
30 – 11- 2021 Ιστορία Δ΄  τάξης (από κ. Νίκη & κ. Κώστα) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11! ΣΠΑΡΤΗ:  «Η ζωή στην πόλη»  

  

1) Μάθε και παίξε από τον υπολογιστή σου: 

  
! Άκου το μάθημα από το βιντεάκι

• Πάτα το link να δεις το µάθηµα µε εικόνες: 
• Δες ένα σύντοµο φιλµάκι για τη ζωή στην αρχαία Σπάρτη: 

!Παίξε τα παρακάτω παιχνίδια:

• Παίξε το επαναληπτικό κουίζ για τα κεφ. 10 και 11. 

• α) Συµπλήρωσε σωστά τα κουτάκια. 

• β) Βρες τη λέξη. 

2) Δες την περίληψη, το σχεδιάγραµµα & τις ερωτήσεις: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11! «Σπάρτη:  η ζωή στην πόλη»  

https://video.link/w/OpOMc
https://video.link/w/oth6b
https://video.link/w/Xoh6b
https://atheo.gr/yliko/isd/BB.q/index.html
https://learningapps.org/watch?v=phjoswwm221
https://learningapps.org/watch?v=p3tps30yn21


!Προφορικές ερωτήσεις:                                                                    

1. Πώς ήταν η ζωή στη Σπάρτη; Ποιος ήταν ο Λυκούργος και τι ξέρεις γι’  
αυτόν; 

❶Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ 

• Η ζωή έµοιαζε µε στρατόπεδο.  
• Οι νόµοι αυστηροί. 
• Ο Λυκούργος έφτιαξε τους νόµους – ζήτησε να µην 

αλλάξουν. 

❷Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ  
Τα αγόρια  ως τα 7 έµεναν σπίτι.   
Μετά τα 7 εκπαιδεύονταν απ’  το κράτος.  
• Ζούσαν σκληρή ζωή.  
• Τα µαθήµατά τους "γραφή, ανάγνωση, 

µουσική, χορός. 

❸Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
Οι νέοι µάθαιναν την πολεµική τέχνη.  
• Έµεναν σε σκηνές. 
• Έτρωγαν µέλανα ζωµό.  
• Αγαπηµένοι µεταξύ τους. 
• Ο σπαρτιατικός στρατός #ο πιο 

ισχυρός.  
• Η σπαρτιατική φάλαγγα #ανίκητη. 

❹Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 
• Τα κορίτσια  µορφώνονταν όπως και τ’ 

αγόρια.  
• Γυµνάζονταν και συµµετείχαν παντού.  
• Γερό σώµα = άξιες µητέρες.

❺ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ 
• Τα χρήματα" βαριά και σιδερένια = µικρή αξία 
• Οι Σπαρτιάτες δεν αγαπούσαν την πολυτέλεια.  
• Περήφανοι για την καταγωγή τους,  είχαν 

φιλοπατρία και γενναιότητα.

 

 

 

 

 

 



2. Πώς εκπαιδεύονταν τα αγόρια;                                                     

3. Τι µάθαιναν και πώς ζούσαν οι νέοι; Τι είχαν καταφέρει µ’ αυτόν τον 
τρόπο;                                

4. Πώς ανατρέφονταν τα κορίτσια; Γιατί;                                             

5. Τι γνώµη είχαν οι Σπαρτιάτες για το χρήµα; Για ποιο πράγµα ένιωθαν 
περήφανοι; 

   
Λέω το µάθηµα µε λέξεις κλειδιά""Ποικίλων Εργασιών 

!Λέξεις – κλειδιά είναι οι λέξεις που υπογραµµίζουµε σε κάθε παράγραφο στο βιβλίο 
µας. Αν τις ενώσουµε µε δικά µας λόγια, λέµε το µάθηµα πιο εύκολα και απλά.

• Για κάθε σειρά λέξεων φτιάχνω µια πρόταση. 

• Διάλεξε µια παράγραφο και γράψε τη µε δικά σου, απλά λόγια στο τετράδιο 
Ποικίλων Εργασιών. Κοίτα το παράδειγµα: 

Π.χ.    1η παράγραφος:  Η ζωή στη Σπάρτη έµοιαζε µε στρατόπεδο. 

Κάνε τις ασκήσεις στο Τετρ. Εργασιών (λεπτό) στη σελ. 16 

ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Απλώς διαβάζω) 

• Κάθε πολίτης της Σπάρτης ήταν ένας στρατιώτης απ’ τα 20 έως τα 60 του χρόνια. 
• Ο Λυκούργος:  Βασιλιάς και νοµοθέτης της Σπάρτης, µε καταγωγή απ’ τους 

Δωριείς(κάθοδο). Λεγόταν πως τους κανόνες της νοµοθεσίας τους είχε πάρει απ’ το 
µαντείο των Δελφών µε χρησµό, που ονοµάστηκε Μεγάλη Ρήτρα. Έτσι πίστευαν ότι 
οι νόµοι της Σπάρτης είχαν θεϊκή προέλευση και τους σέβονταν περισσότερο. Οι 
νόµοι του ήταν πολύ αυστηροί. Αυτός µπορεί να ήταν κι ένας από τους λόγους που 
δε γύρισε πίσω στην πόλη του. Φοβόταν τις διαµαρτυρίες.

1η παρ. Ζωή- Σπάρτη-στρατόπεδο 
Νόµοι αυστηροί – Λυκούργος- να µην αλλάξουν



2η παρ. Αγόρια- εφτά χρόνων- σπίτι 
Εκπαίδευση – πόλη 
Σκληρή ζωή- δυσκολίες 
Γραφή- ανάγνωση- µουσική-χορός

3η παρ. Νέοι-πολεµική τέχνη 
Σκηνές – µέλας ζωµός 
Αγάπη –  ισχυρός στρατός- σπαρτιατική φάλαγγα- ανίκητη

4η παρ. Κορίτσια-γυµναστήρια 
Κοντά φορέµατα-εκδηλώσεις 
Γερό σώµα- άξιες µητέρες

5η παρ. Χρήµατα- σιδερένια- µικρή αξία-  δεν αγαπούσαν-πολυτέλεια 
Περήφανοι- καταγωγή- φιλοπατρία- ανδρεία


