
12 – 11- 2021    Ιστορία  Δ΄ τάξης  (από κ. Νίκη & κ. Κώστα) 

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Τα γράµµατα   
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: 

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

❶ ΠΟΙΗΣΗ (ποιώ = φτιάχνω)           
• Οι ποιητές γράφουν για την καθηµερινή ζωή και τα προβλήµατα 

των ανθρώπων. 
• Όχι για ηρωικά κατορθώµατα.

❷ α) Η διδακτική ποίηση (διδάσκει):                                  
• Ο Ησίοδος: µεγάλος ποιητής 
• Στο έργο του " «Έργα και ηµέρες»  διδάσκει τον Πέρση, τον 

τεµπέλη αδερφό του,  να είναι τίµιος και εργατικός.

❸ β) Η λυρική ποίηση (µε τη λύρα):  
• Ποιήµατα  µικρά που έλεγαν,  παίζοντας λύρα. 
• Μιλούσαν για συναισθήµατα,  τις χαρές και τις 

λύπες των ανθρώπων.

 

https://video.link/w/gWAJc
https://wordwall.net/el/resource/24246616/%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-9
https://learningapps.org/watch?v=p3to70vrc21


Προφορικές ερωτήσεις: 

Γενική ερώτηση: Ποιοι τοµείς των γραµµάτων αναπτύχθηκαν στα 
αρχαϊκά χρόνια;  

1. Ποια διαφορά έχει η ποίηση των αρχαϊκών χρόνων(διδακτική, 
λυρική) απ’ την ποίηση της γεωµετρικής εποχής(ηρωική-Όµηρος);  

2. Τι γνωρίζεις για τον Ησίοδο και το έργο του;                              

3. Τι γνωρίζεις για τη λυρική ποίηση;  

• Ποια είναι τα δύο είδη της ποίησης των αρχαϊκών χρόνων;  

4. Πώς δηµιουργήθηκε η φιλοσοφία; Τι µελετούσαν οι φιλόσοφοι;  

• Πώς δηµιουργήθηκε η ιστορία;  

✍Κάνε και τις δραστηριότητες του Τετρ.  Εργασιών (σελ.14). 

Κι άλλες πληροφορίες (διαβάζω απλώς): 

  

• Σπουδαίοι λυρικοί ποιητές ήταν ο Αρχίλοχος απ’ την Πάρο  , η Σαπφώ απ’ 
τη Λέσβο και ο Πίνδαρος. 

❹ α) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ(φίλος+ σοφία): 
• Οι  πρώτοι φιλόσοφοι #από την Ιωνία 
• θέλησαν να εξηγήσουν µε τη λογική και τη σκέψη,  

όχι µε τους µύθους: 
✓ πώς έγινε ο κόσµος  
✓ την ίδια τη ζωή 

      β) ΙΣΤΟΡΙΑ (ίστωρ = γνώστης): 
• Οι  ιστορικοί #από την Ιωνία 
• Γράφουν για τα περασµένα (παρελθόν), που αξίζει να θυµόµαστε.



   

      

• Οι πρώτοι γνωστοί φιλόσοφοι ήταν απ’ την Ιωνία της Μ. Ασίας. 
Ονοµάστηκαν φυσικοί φιλόσοφοι, γιατί θέλησαν να εξηγήσουν τα φυσικά 
φαινόµενα, όχι µε τους µύθους, αλλά µε τη λογική. Μερικοί απ αυτούς ήταν 
ο Θαλής απ’ τη Μίλητο, ο Ηράκλειτος απ’ την Έφεσο κ.ά. 



  

  

    

• Η Ιστορία γεννήθηκε επίσης στη Μ. Ασία. Οι Ίωνες ήταν πολυταξιδεµένοι 
και ενδιαφέρονταν να µάθουν  διάφορα για τους λαούς που συναντούσαν. 



 


