
9 – 11- 2021                     Ιστορία  Δ΄ τάξης  (από κ. Νίκη & κ. Κώστα) 

ΑΡΧΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ !(τέλη 8ου αιώνα-αρχές 5ου αιώνα π. Χ.)                               

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η τέχνη της αρχαϊκής εποχής 
1) Μάθε και παίξε από τον υπολογιστή σου: 

  
! Άκου το μάθημα από το βιντεάκι και παίξε τα παρακάτω παιχνίδια: 

• Παίξε το κουίζ. 

• Συµπλήρωσε σωστά τα κουτάκια: 

α)  για την αρχιτεκτονική τέχνη & τη γλυπτική τέχνη 

β) για την αγγειοπλαστική 

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

                                                               

! Η µεγάλη ανάπτυξη της οικονοµίας και του εµπορίου τον 7ο και 6ο  
αιώνα π.Χ.  έφερε   µεγάλη ανάπτυξη στις ΤΕΧΝΕΣ:                                                                                                                                                            

" 

• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ= η τέχνη της σχεδίασης και κατασκευής κτιρίων 
• ΓΛΥΠΤΙΚΗ= η τέχνη της κατασκευής αγαλµάτων κι άλλων γλυπτών από µάρµαρο, 

ξύλο, πέτρα κ ά. 
• ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ = η τέχνη της κατασκευής αγγείων από πηλό συνήθως          

https://video.link/w/R2jJc
https://wordwall.net/el/resource/24246405/%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25AF%25CE%25B1-%25CE%25B4-%25CE%25B4%25CE%25B7%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%258D-%25CE%25BA%25CE%25B5%25CF%2586%25CE%25AC%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25BF-8
https://learningapps.org/watch?v=pmdykhonc21
https://learningapps.org/watch?v=pcxheiuhn21


        

                                                                                        

ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ
❷ Ανάπτυξη στην       

ΓΛΥΠΤΙΚΗ                                   
" 

Τεχνίτες (γλύπτες) 
σκαλίζουν το µάρµαρο, 

φτιάχνοντας: 

α) κούρους =  
ανδρικά αγάλµατα# γυµνοί 
νέοι άνδρες  µε τα χέρια 
κολληµένα στο πλάι και το 
πόδι µπροστά 

β) κόρες=   
γυναικεία αγάλµατα# 
νεαρές γυναίκες ντυµένες 
ανάλαφρα και 
καλοχτενισµένες 

 

❸ Το εµπόριο 
αναπτύχθηκε στη 

Μεσόγειο και τον Εύξεινο 
Πόντο.                                                      
"                                                      

Σε αγγεία   αποθήκευαν 
και µετέφεραν τα προϊόντα 

τους.                     
" 

Ανάπτυξη στην       
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 

" 
Ζωγράφιζαν στα αγγεία 
σκηνές από τη µυθολογία 

και  την ιστορία. 
α) µελανόµορφα  
αγγεία: 
Μορφές µε µελανό 
(µαύρο) χρώµα. 
β) ερυθρόµορφα  
αγγεία: 
Μορφές µε  ερυθρό 
(κόκκινο) χρώµα. 

 

❶Αναπτύχθηκε η 
οικονοµία.                   

" 
Ανάπτυξη στην 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ                    

" 
Κατασκευάζονται λαµπρά 

κτίρια και ναοί σε                            
2 ρυθµούς: 

       "               " 

          
δωρικός                
ιωνικός 
      "                                
" 
   απλός                      
περίτεχνος 

  



Προφορικές ερωτήσεις$  σχεδιάγραµµα + βιβλίο 

! Γιατί αναπτύχθηκαν τόσο πολύ οι τέχνες στα αρχαϊκά χρόνια; β)Ποιές τέχνες 
αναπτύχθηκαν και τι σηµαίνει η κάθε τέχνη; (σχεδιάγραµµα + περίληψη βιβλίου) 

1. α) Πώς αναπτύχθηκε η  αρχιτεκτονική στα αρχαϊκά χρόνια; Ποια κτίρια έκαναν τη 
µεγαλύτερη εντύπωση; 

β) Ποιοι ήταν οι βασικοί αρχιτεκτονικοί ρυθµοί των ναών και πού ήταν οι διαφορές 
τους;  

2. α) Τι γνωρίζεις για τη γλυπτική τέχνη;  Ποιο υλικό σκάλιζαν οι τεχνίτες (γλύπτες);  

β) Τι  αγάλµατα έφτιαχναν; Τι γνωρίζεις για τους κούρους και τις κόρες;  

3. α) Πώς το εµπόριο βοήθησε την αγγειοπλαστική να αναπτυχθεί;                                                                                    
β) Ποιούς ρυθµούς είχαµε στα αγγεία της αρχαϊκής εποχής και τι γνωρίζεις γι’ 
αυτούς;  

✍Συµπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα, αφού διαβάσεις τέλεια το µάθηµα 
(απ’ το βιβλίο + το σχεδιάγραµµα) και το µάθεις απ’ έξω. 

ΤΕΧΝΕΣ %

❶ η Α… … . . . . . . . . .
…….....

❷ η Γ……........
……

❸ η Α………...…......
………

ΡΥΘΜΟΙ" ΑΓΑΛΜΑΤΑ" ΑΓΓΕΙΑ"

α) δ………………… α) κ…………………… α) µ….................
………

β) ι………………… β) κ…………………… β ) 
ε……………….............
...



                                                                        

    

●Αυτός είναι ένας _____________.                 ●Αυτή είναι µία ________________. 

                                                                          

   

●Αυτός είναι ένας κίονας ____________ρυθµού.                          ● Αυτός είναι ένας κίονας 
____________ρυθµού. 

                                                                                                

  



●Αυτό είναι ένα ___________________ αγγείο.                           ●Αυτό είναι ένα 
___________________ αγγείο. 


