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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 ΤΟΥ ‘ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ’ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ‘ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΘΕΜΑ’ 

 
Παιδιά, 
Σας προσκαλώ να επισκεφθείτε  την ιστοσελίδα http://www.mikrosanagnostis.gr/ 
thema.asp. για να διαβάσετε την ιστορία του Νικηφόρου και μετά να παίξετε με τα 
παιχνίδια που θα βρείτε στην ενότητα Ταξιδεύοντας στα βυζαντινά χρόνια.  
 
Ι. Διαβάζουμε και παίζουμε: 
Πρώτα θα πρέπει να πατήσετε στην εικόνα του Νικηφόρου πάνω στον χάρτη και να 
ξαναθυμηθείτε κάποιες πληροφορίες για τα Βυζαντινά χρόνια.  
 
Στη συνέχεια, να επιλέξετε τις Δραστηριότητες και να παίξετε τα δύο πρώτα 
βυζαντινά παιχνίδια που νομίζω πως θα σας αρέσουν πολύ:  
το ΠΑΖΛ και το ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ  
(http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-vyzantio-drastiriotites.asp) 
 
 
ΙΙ. Θυμόμαστε 
Αφού διαβάσατε με προσοχή  την ιστορία του Νικηφόρου και παίξατε τα δυο  
παιχνίδια της εποχής του, θα ήθελα να ολοκληρώσουμε τη δραστηριότητα μας με την 
αναζήτηση απαντήσεων σε μερικές ερωτήσεις που θα σας γράψω παρακάτω.  

Όσοι δεν μπήκατε στον ιστότοπο του Μικρού Αναγνώστη, μπορείτε να 
αναζητήσετε τις απαντήσεις των ερωτήσεων στο βιβλίο της Ιστορίας σας. 
 
Οι ερωτήσεις: 

1.       Ποιο ήταν το έμβλημα του Βυζαντίου; 
2.       Ποια ήταν τα πιο γνωστά πολεμικά πλοία των  Βυζαντινών; 
3.       Από τι ήταν φτιαγμένο το υγρό πυρ και ποιος το ανακάλυψε; 
4.       Τι περιλάμβανε η σχολική ύλη στο Βυζάντιο; 
5.       Πότε εγκαινιάστηκε η Κωνσταντινούπολη και από ποιον; 
6.       Πως ήταν οι Βυζαντινές κατοικίες των Δυνατών; 
7.       Πως εμφανίζουν τα ακριτικά τραγούδια τους ακρίτες;  
          Τι άποψη έχετε εσείς γι’ αυτό; 
 

ΙΙΙ. Εκφραζόμαστε 
Τελειώνοντας εδώ τη δραστηριότητά μας, μπορείτε όσοι θέλετε να ζωγραφίσετε τα 
συναισθήματα που σας προκάλεσε η ανάγνωση της ιστορίας του Νικηφόρου ή οι 
αναζητήσεις που κάνατε στο βιβλίο της ιστορίας σας στο σημερινό μας μάθημα. 

  
Τις ανταποκρίσεις σας μπορείτε να μου τις στείλετε γραπτά ή σε φωτογραφία με το 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ή να τις κρατήσετε σε έναν φάκελο και να μου τις δείξετε 
όταν με το καλό επιστρέψουμε στο σχολείο. 

 

Καλή συνέχεια σε όλους! 

Η δασκάλα σας 
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Αγλαϊα Σταθώρου 

 

 


