
3ο Δημοτικό Σχολείο Σίνδου 

Σχολικό έτος 2015-16 

Καλώς ήρθατε στην έκθεση κατασκευών 

«Η τέχνη στην αρχαία Ελλάδα» 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 

Όλα τα εκθέματα αποτελούν κατασκευές των παιδιών με απλά υλικά. 

 Προϊστορία 

 

 Η εποχή των δεινοσαύρων 

 

o Μακέτα «Η εποχή των δεινοσαύρων» 

o Σκελετός και κόκαλα δεινόσαυρου 

 

 Εποχή του λίθου 

 

o Σπηλιά παλαιολιθικής εποχής 

o Αναπαράσταση νεολιθικού οικισμού 

o Αναπαράσταση νεολιθικού οικισμού Χοιροκοιτίας Κύπρου 

o Εργαλεία και όπλα της εποχής του λίθου 

o Ειδώλια νεολιθικής εποχής 

o Αγγεία νεολιθικής εποχής 

o Κοσμήματα νεολιθικής εποχής 

 

 Κυκλαδικός πολιτισμός (Εποχή του χαλκού) 

 

o Ειδώλια («Ο αυλητής», «Ο γλεντζές», «Ο αρπιστής από την Κέρο») 

o Κοσμήματα 

o Αγγεία 

o Τοιχογραφίες 

 

 Μινωικός πολιτισμός (Εποχή του χαλκού) 

 

o Τμήμα του ανακτόρου της Κνωσού 

o Αίθουσα του θρόνου 

o Χρυσοί πελέκεις 

o Μινωικές σφραγίδες  

o Κέρατα ταύρου 

o Μινωικά καράβια 

o Κέρνοι 

o Κόσμημα : «Οι μέλισσες» 

o Αγγείο με λουλούδι 

o Ειδώλια: «Μινωίτισσες που χορεύουν» 

o Τοιχογραφίες 

o Πινακίδες με Γραμμική Α΄ 

 

 



 

 Μυκηναϊκός πολιτισμός (Εποχή του χαλκού) 

 

o Αγάλματα γυναικείας θεότητας 

o Πινακίδες με Γραμμική Β΄ 

o Χρυσές προσωπίδες 

o Κοσμήματα 

o Τοιχογραφίες 

o Ομοίωμα μυκηναϊκού αγγείου με μορφή πάπιας 

 

 Ιστορία 

 

 Γεωμετρικά χρόνια 

 

o Αγγεία με γεωμετρικά σχήματα (με βάση τη φαντασία των μαθητών, δεν αναπαριστούν 

πραγματικά ευρήματα) 

o Αγγεία : αμφορέας, κρατήρας, λεκάνη, λήκυθος, πινάκιο 

 

 Αρχαϊκά χρόνια 

 

o Μελανόμορφα και ερυθρόμορφα αγγεία 

o Ο κούρος της Αναβύσσου (άγαλμα) 

o Η κόρη της Ακρόπολης (άγαλμα) 

o Κίονες δωρικού και ιωνικού ρυθμού 

o Κεραμίδια οστρακισμού 

o Οι πλάκες με τους νόμους του Δράκοντα 

o Κλεψύδρα αρχαϊκών χρόνων 

 

 

 Κλασικά χρόνια 

 

o Αναπαράσταση του λόφου της Ακρόπολης που περιέχει τα παρακάτω μνημεία: 

Παρθενώνα, Προπύλαια, Ναό της Αθηνάς Νίκης, Ερέχθειο, χάλκινο άγαλμα της Αθηνάς. 

 

 Χώρος ανασκαφών 

 

Αποτελείται από μια αμμοδόχο μέσα στην οποία έχουν τοποθετηθεί διάφορα αγγεία. Ο επισκέπτης 

καλείται να κάνει μια ανασκαφή για να τα ανακαλύψει. Όταν βρει κάποιο προσπαθεί να συμπεράνει σε 

ποια ιστορική εποχή ανήκει. 

 

 Χωριό νεολιθικής εποχής 

 

Αναπαράσταση χωριού και ανθρώπων νεολιθικής εποχής. 

 


