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Το ημερολόγιο της  

Άννα Φρανκ 

Όνομα:_________________ 

 

Δραστηριότητα 1η   

Ανοίξτε τον φυλλομετρητή του υπολογιστή σας (π.χ. Google Chrome) και στο πεδίο της 

αναζήτησης πληκτρολογήστε το «Ξένια-στη τάξη». Στη συνέχεια πατήστε το Enter ή τον 

μεγεθυντικό φακό.  

 

Από τα αποτελέσματα που θα προκύψουν επιλέξτε αυτό που αφορά το ιστολόγιο  

«Ξένια-στη τάξη». 

Από το Μενού επιλέξτε με διαδοχικά κλικ: Εργαστήρια Δεξιοτήτων  Αποδεχόμαστε τη 

συμπερίληψη Άννα Φρανκ. Αν συναντάτε δυσκολία, κάντε κλικ εδώ. 

 

Χρησιμοποιήστε τις πηγές που φαίνονται στην ακόλουθη εικόνα, για να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις που βρίσκονται στο επόμενο φύλλο. 
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1) Πότε έζησε η Άννα Φρανκ; 

______________________________________________________________________________ 

2) Γιατί διωκόταν η οικογένειά της; 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Πού βρισκόταν το καταφύγιό τους; 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) Ποια άτομα βρήκαν καταφύγιο στο κρησφύγετο; 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5) Πόσο διάστημα έμειναν κρυμμένοι εκεί; 

______________________________________________________________________________ 

6) Ποιες, κατά την γνώμη σας, είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετώπισαν; 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7) Τι συναισθήματα σας προκαλεί αυτή η ιστορία; 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8) Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις που θα θέλατε να κουβεντιάσουμε στο τέλος της 

δραστηριότητας, σημειώστε τες παρακάτω για να μη ξεχαστούν. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
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Δραστηριότητα 2η   

Ήρθε η ώρα να επισκεφτούμε κι εμείς 

τη μυστική σοφίτα!  

 

 

Παρατηρήστε αρχικά την διπλανή 

εικόνα και εντοπίστε το κτίριο όπου 

κρυβόταν η οικογένεια σε σχέση με τα 

διπλανά του. 

 

 

Στη συνέχεια, ρίξτε μια ματιά στην αρχιτεκτονική του κτιρίου για να καταλάβετε τη μορφολογία του. 

 

Τώρα, για να μπούμε στη σοφίτα κάνουμε κλικ στον σύνδεσμο που υπάρχει στο ιστολόγιο: 

 

Πατώντας το κόκκινο κουμπί, η περιήγηση 

ξεκινά, ανοίγοντας τη ντουλάπα. 

Κάνοντας κλικ στα επόμενα κουμπιά, 

μπορούμε να δούμε όλους τους υπόλοιπους 

χώρους. 
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Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί, μεταφερόμαστε σε μια μικροεφαρμογή (βλ. εικόνα πιο 

κάτω), όπου μπορούμε να ξαναδούμε την αρχιτεκτονική του σπιτιού. Έτσι βλέπουμε πού 

βρισκόμαστε κάθε φορά, αλλά και ποιος συνήθιζε να μένει εκεί. 

Η μικροεφαρμογή 

που ανοίγει. 

 

 

 

 

 

 

Πατώντας το         επάνω δεξιά, μπορούμε να επιστρέψουμε στην προηγούμενή μας θέση. 

Τώρα που έχετε όλες τις πληροφορίες, ρίξτε μια ματιά στη σοφίτα! 

Δραστηριότητα 3η   

Επιστρέφουμε στην τάξη για να συζητήσουμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε και να 

απαντήσουμε σε ερωτήσεις που μπορεί να έχουν προκύψει. 

 

Δραστηριότητα 4η   

Τι συνέβη τη μέρα που τους έπιασαν; 

Παρακολουθούμε το απόσπασμα που μας δείχνει η δασκάλα και κουβεντιάζουμε. 

 

Δραστηριότητα 5η   

Τι απέγιναν οι Εβραίοι που οδηγούνταν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως; 

Παρακολουθούμε το απόσπασμα που μας δείχνει η δασκάλα και κουβεντιάζουμε. 

 

Δραστηριότητα 6η   

Κάνουμε μια ευχή για το μέλλον, αναλογιζόμενοι όσα μάθαμε μέσα από την 

ιστορία της Άννας Φρανκ. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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