
Ιεθάιαηο 5

1. Η θαζεμερηκή δφή ζηο Βσδάκηηο



Α. Η οηθογεκεηαθή δφή
Θ. Γάμος:

1. Ηιηθία γάμμο: 

α/ θμνίηζηα: υπη θάης απυ 12 εηχκ

β/ αγυνηα: υπη θάης απυ 14 εηχκ

2. Πνηκ απυ ημ γάμμ: 

α/ ανναβχκεξ

β/ ζομβυιαημ γηα ηεκ πνμίθα ηεξ κφθεξ θαη ηα 
δχνα ημο γαμπνμφ

3. Μεηά ημ μοζηήνημ: γιέκηη ζημ ζπίηη ημο γαμπνμφ

4. Δηαδφγημ μυκμ με θμηκή απυθαζε ημο δεογανημφ













Α. Η οηθογεκεηαθή δφή
ΘΘ. Οη γσκαίθες:

1. δεκ μπμνμφκ κα ζομμεηέπμοκ ζηα θμηκά ςξ 
ημκ 11μ αηχκα

2. δεκ μπμνμφκ κα ζομμεηέπμοκ ζε δεμυζηεξ 
ηειεηέξ

3. θονηανπμφκ ζηεκ μηθμγεκεηαθή δςή

4. βγαίκμοκ έλς μυκμ με ζθεπαζμέκμ πνυζςπμ 
θαη ζοκμδεία δμφιμο (μη πιμφζηεξ)

5. μμνθχκμκηαη (απυ ημκ 11μ αηχκα θαη μεηά)













Ιοζμήμαηα



Α. Η οηθογεκεηαθή δφή
ΘΘΘ. Τα παηδηά:

1. Γπχκομμ: 

α/ ανπηθά ζημ υκμμά ημοξ πνμζηίζεηαη ημ 
υκμμα ημο παηένα ζε γεκηθή πηχζε 

β/ απμθημφκ επχκομμ

2. ηα θνμκηίδεη ε μηθμγέκεηά ημοξ

3. ε μεηένα ηα θαζεζοπάδεη με παναμφζηα θαη 
αθεγήζεηξ απυ ηεκ Αγία Γναθή

4. πεγαίκμοκ ζπμιείμ



Β. Το ζτοιείο
1. Δφμ είδε: α/ θμζμηθά

β/ εθθιεζηαζηηθά
2. Κυζημξ: α/ Δςνεάκ γηα ηα μνθακά

β/ με δίδαθηνα
3. Δφμ θφθιμη ζπμοδχκ: 

α/ μ θφθιμξ ημο γναμμαηηζηή (7-12 εηχκ)
β/ μ θφθιμξ ημο γναμμαηηθμφ (απυ 12 εηχκ)

4. Μαζήμαηα: ακάγκςζε, γναθή, γναμμαηηθή, νεημνηθή, 
θηιμζμθία, ανηζμεηηθή, γεςμεηνία, αζηνμ-
κμμία, μμοζηθή, Όμενμ, θιαζηθμφξ 
ζογγναθείξ, μεηαγεκέζηενμοξ ζογγναθείξ

5. Οη ηθακμί θαη εφπμνμη μπμνμφκ κα ζοκεπίζμοκ ζπμο-
δέξ ζημ πακεπηζηήμημ











Γ. Η αζζέκεηα, ε ηαηρηθή θαη θοηκφκηθή 
περίζαιυε, ο ζάκαηος

Θ. Υγεία:

Α. 1. Νμζμθμμείμ ζε θάζε πυιε με ανηζμυ γηα-
ηνχκ ακάιμγμ πνμξ ημκ πιεζοζμυ

2. Ιδηςηηθά ηαηνεία

3. Ιαηνηθέξ επηζθέρεηξ θαη’ μίθμκ

Β. Μαγεία ≠ ηαηνηθή

Οη Βοδακηηκμί θαηαθεφγμοκ ζηε μαγεία γηα κα 
ζεναπεφζμοκ αζζέκεηεξ









Γ. Η αζζέκεηα, ε ηαηρηθή θαη θοηκφκηθή 
περίζαιυε, ο ζάκαηος

ΘΘ. Ιοηκφκηθή πρόκοηα:

1. πηςπμθμμεία 

2. μνθακμηνμθεία


Ίδνοζε + ζοκηήνεζε 
απυ ηεκ Γθθιεζία



Δ. Η θαηοηθία
Θ. Τφκ πιοσζίφκ ηφκ πόιεφκ:

1. πηίδμκηαη γφνς απυ μηα θεκηνηθή αίζμοζα (= οπμδμπή)

2. ζημ ηζυγεημ: α/ δςμάηημ με ηδάθη

β/ θμοδίκα

γ/ πιοζηανηυ

δ/ ιμοηνυ

ε/ εηθμκμζηάζημ ή πανεθθιήζη

3. θμιχκεξ πέηνηκεξ ή λφιηκεξ γηα κα ζηενίδμοκ ημκ 
επυμεκμ υνμθμ

4. ζημκ υνμθμ: οπυιμηπα δςμάηηα



Δ. Η θαηοηθία
ΘΘ. Τφκ θηφτώκ ηφκ πόιεφκ:

1. άζιηα

2. πςνίξ ακέζεηξ

ΘΘΘ. Τφκ μεγαιοθηεμαηηώκ:

1. πμιοηειείξ επαφιεηξ μαθνηά απυ ηα 
πςνηά

2. εζςηενηθμί θήπμη

3. ζημέξ



Δ. Η θαηοηθία
ΘV. Τφκ εσθαηάζηαηφκ τφρηθώκ:

Δηχνμθα: α/ ηζυγεημ: θμηέηζη-ζηάβιμξ-απμζήθεξ

β/ υνμθμξ: δςμάηηα

V. Τφκ θηφτώκ τφρηθώκ:

1. άζιηα

2. μηθνά

3. έκαξ ζηεγαζμέκμξ πχνμξ, δηαηνεμέκμξ ζε 
δφμ δςμάηηα (μενηθέξ θμνέξ)













Αγροηθία





E. Η εκδσμαζία θαη ε μόδα
Οη Βοδακηηκμί: α/ παναθμιμοζμφκ ηε μυδα

β/ αγαπμφκ ηα θμζμήμαηα

Ι. Αζημί:
Α. Άκδνεξ:
1. μαθνφξ πηηχκαξ με πμιιέξ πηοπχζεηξ
2. δενμάηηκεξ μπυηεξ (πεημχκαξ)
3. ακαημιίηηθα παπμφηζηα (θαιμθαίνη)

Β. Γοκαίθεξ:
1. πμιοηειή μεηαλςηά ή ιηκά νμφπα 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8811
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8810


ΙΙ. Χςνηθμί:
Α. Άκηνεξ:
1. ζηηπάνηα (= πηηχκεξ) πςνίξ μακίθηα
2. δςκάνη ζηε μέζε
3. μαθνηέξ βνάθεξ (ςξ ημκ αζηνάγαιμ)
4. λοπυιοημη ή παπμφηζηα ακμηπηά ζηε θηένκα

Β. Γοκαίθεξ:
1. ημάηημ (= μακδφαξ) με μαθνηά μακίθηα πάκς 
απυ ημ ζηηπάνημ πμο θαιφπηεη θαη ημ θεθάιη
2. μαθηγηάνμκηαη
3. θνμκηίδμοκ επημειχξ ηα μαιιηά ημοξ

E. Η εκδσμαζία θαη ε μόδα

http://users.sch.gr/gregzer/8/%CE%97 %CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1 %CF%83%CF%84%CE%BF %CE%92%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF/index.html














































































Ση. Δηαηροθή

Οη Βοδακηηκμί αγαπμφκ πμιφ ημ θαγεηυ 
(εθηυξ πενηυδςκ κεζηείαξ)

Ι. Γοθαηάζηαημη:
1. μνεθηηθά
2. θνέαηα
3. ράνηα
4. γιοθά
5. θναζί



Ση. Δηαηροθή

ΙΙ. Ο μέζμξ Βοδακηηκυξ ζηενείηαη ηε 
δηαηνμθηθή πμηθηιία ιυγς: 

1. επζνηθχκ επηδνμμχκ
2. αοζαηνεζηχκ δοκαηχκ θαη αληςμαημφπςκ
3. επηδεμηχκ
4. ζεμμεκηχκ



















Ζ. Ψσταγφγία
Ι. Πνςηεφμοζα:

1. Ιππυδνμμμξ: α/ανμαημδνμμίεξ
β/ ζνεζθεοηηθέξ πμμπέξ
γ/ δεμυζηεξ ηειεηέξ
δ/ ζεαηνηθέξ παναζηάζεηξ
ε/ ιασθά πνμγνάμμαηα

2. Απυθνηεξ: μεηαμθίεζε + πανέιαζε 
ζημοξ δνυμμοξ
3. Νέα ζειήκε: θςηηέξ ζημοξ δνυμμοξ: 

μη κέμη πεδμφκ απυ πάκς
4. Ταβένκεξ









Ζ. Ψσταγφγία

ΙΙ. Γπανπία:
εηήζηα πακεγφνηα  ιασθέξ γημνηέξ: 
α/μάγμη
β/ ζαομαημπμημί
γ/ αζηνμιυγμη
δ/ ζεναπεοηέξ

(Η Γθθιεζία ηα απαγμνεφεη)













Η. Μοκατηζμός

Ι. Μμκαπηζμυξ =
1. εγθαηάιεηρε εγθμζμίςκ 

θαη ακζνχπςκ
2. ακαπχνεζε ζε ένεμμ 

ή αθαημίθεημ ηυπμ 
3. κεζηεία
4. πνμζεοπή
5. ατπκία

Μμκαπμί ή 
ενεμίηεξ ή 
αζθεηέξ ή 
ακαπςνεηέξ





ΙΙ. Μμκαπηθυ θίκεμα:

1. Ξεθηκά απυ ηεκ Αίγοπημ (4μξ αηχκαξ)

2. Γλαπιχκεηαη ζηεκ Γγγφξ Ακαημιή θαη ζε 

υιμ ημ πνηζηηακηθυ θυζμμ

Η. Μοκατηζμός



3. Μμνθέξ: 
α/ μοκατηθή μορθή (πνυηοπμ: Άγημξ 

Ακηχκημξ)
β/ θοηκοβηαθή μορθή (ηδνοηήξ: Παπχμημξ) 

(= δμοκ μαδί πμιιμί μμκαπμί):
1. Ίδνοζε μμκαζηενηχκ

α/ Γπηθεθαιήξ: εγμφμεκμξ = 
οπεφζοκμξ γηα ηεκ ηήνεζε ηςκ 
θακυκςκ

β/ Μμκαπμί: ηενμφκ ημοξ θακυκεξ με 
εοιάβεηα

Η. Μοκατηζμός



2. Μεηά ηεκ ακαζηήιςζε ηςκ εηθυκςκ: αφλεζε 
ανηζμμφ μμκαπηζμμφ  πενηζζυηενα 
μμκαζηήνηα. Πενημπέξ: 
α/ Όιομπμξ Βηζοκίαξ
β/ Καππαδμθία
γ/ Άγημ Όνμξ (πενζυκεζμξ Άζς): 

ζεμακηηθυηενμ θέκηνμ : 
i. 9μξ αηχκαξ: ζεμακηηθή μμκαπηθή θμηκυηεηα 
ii.  γίκεηαη μμκαζηηθή πμιηηεία: 

α/ με ηεκ ίδνοζε κέςκ μμκαζηενηχκ 
β/ πάνε ζηα πνμκυμηα ηςκ Βοδακηηκχκ 

αοημθναηυνςκ

Η. Μοκατηζμός


