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 Η διαθεματική προσέγγιση της ιστορίας μέσα από τη λογοτεχνία, 

προέκυψε ως ανάγκη, έτσι ώστε η ιστορία του Βυζαντίου να γίνει πιο 

ενδιαφέρουσα και να γνωρίσουν τα παιδιά την καθημερινή ζωή στη 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Περιδιαβαίνοντας λοιπόν μέσα στους αιώνες του 

Βυζαντίου, τα παιδιά «είδαν» την Κωνσταντινούπολη, «μπήκαν» στην Αγία 

Σοφία, «γεύτηκαν» φαγητά, «γνώρισαν» τα σχολεία και την εκπαίδευση 

της εποχής, έγιναν καλλιτέχνες και τεχνίτες όπλων. 

Βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν 

 Θοδωρής Παπαθεοδώρου, Η χαμένη σφραγίδα του αυτοκράτορα 

Ιουστινιανού και τα κουλουβάχατα της ιστορίας, Ψυχογιός 

 Σειρά 5 βιβλίων για το Βυζάντιο, εκδ. Καλειδοσκόπιο 

 Νινέττα Βολουδάκη, Η πύλη του χωρο-χρόνου, Ψυχογιός 

 Το έντυπο από το Βυζαντινό μουσείο Θεσσαλονίκης, «Όψεις της 

καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή», στην ιστοσελίδα 

http://www.mbp.gr/edu/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=85&Itemid=73&lang=el 

 Μαρίζα Ντεκάστρο, Ο Βυζαντινός στρατός και το τέλος του 

Βυζαντίου, Ακρίτας 

Δραστηριότητες 

 Κατασκευή της Κωνσταντινούπολης σε μακέτα με πηλό και 

πλαστελίνη, σύμφωνα με την περιγραφή της από το βιβλίο της 

Ιστορίας και από το βιβλίο του Θοδωρή Παπαθεοδώρου 

 Γνωριμία με την τέχνη του ψηφιδωτού. Τα παιδιά κατασκεύασαν 

ψηφιδωτά με τη βοήθεια ειδικού. 

 Ζωγραφική του εσωτερικού ενός σπιτιού, σύμφωνα με την 

περιγραφή του από το έντυπο του Βυζαντινού μουσείου 

 Ανάγνωση του βιβλίου του Θοδωρή Παπαθεοδώρου καθημερινά 

μέσα στην τάξη 

 Βυζαντινό γεύμα στο σχολείο 

 Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας 

http://www.mbp.gr/edu/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=73&lang=el
http://www.mbp.gr/edu/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=73&lang=el


 Παρακολούθηση του προγράμματος «Επικοινωνία στο Βυζάντιο» στο 

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 

 Ψηφιακή ξενάγηση μέσω Internet στην Αγία Σοφία 

 Γνωριμία με την εκκλησιαστική αρχιτεκτονική – επίσκεψη σε 

εκκλησία 

 Συγγραφή ιστοριών από τα παιδιά με θέμα το Βυζάντιο και 

εικονογράφησή τους από την εικονογράφο και συγγραφέα Λήδα 

Βαρβαρούση 

 Η πτώση του Βυζαντίου μέσα από το βιβλίο Της Μαρίζας Ντεκάστρο 

 Διήμερη εκδρομή στη Μονεμβασιά και στο Μυστρά με παιχνίδι 

κρυμμένου θησαυρού στο Μυστρά  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες διάβασαν 

και παρουσίασαν τα βιβλία από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο. Τα βιβλία και η 

θεματική τους ήταν τα εξής: 

 Πρόσκληση σε γεύμα (διατροφή) 

 Στο σχολείο...με χαρτί και καλαμάρι (εκπαίδευση) 

 Απ’ των κάστρων τις χρυσόπορτες (όπλα επίθεσης και άμυνας, 

στρατός) 

 Κόκκινη κλωστή δεμένη...(υφάσματα, ένδυση) 

Κάθε ομάδα, αφού παρουσίαζε το περιεχόμενο του βιβλίου της οργάνωνε 

παιχνίδια και δραστηριότητες για τα υπόλοιπα παιδιά. Έτσι όλοι οι μαθητές 

κατασκεύασαν όπλα με χαρτόνι, έφτιαξαν μέρος του τείχους της 

Κωνσταντινούπολης με πηλό, έπαιξαν το παιχνίδι του χαμένου θησαυρού 

και παιχνίδια γνώσεων, γεύτηκαν φαγητά του Βυζαντίου, έμαθαν να 

ξεχωρίζουν την υφή των υφασμάτων, «έγιναν» μαθητές και δάσκαλοι στη 

Βυζαντινή αυτοκρατορία. Στο τέλος της χρονιάς τα παιδιά έγιναν 

συγγραφείς και έγραψαν κατά ομάδες μια ιστορία με πρωταγωνιστές ήρωες 

από τα βιβλία που είχαν επεξεργαστεί. Έτσι μάθαμε την προσωπική ιστορία 

μαγείρων στο παλάτι του αυτοκράτορα, μιας μοδίστρας που την 

ερωτεύτηκε ο γιος του αυτοκράτορα, ενός ακρίτα στα σύνορα της 

Αυτοκρατορίας και ενός δασκάλου του παλατιού που βρέθηκε στη φυλακή.  

Το ταξίδι των μαθητών ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στους τόπους που 

κάποτε χτυπούσε η καρδιά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Με όλες τις 

αισθήσεις τους τα παιδιά «έζησαν» το πέρασμά τους στην ιστορία και 

άφησαν ένα κομμάτι της καρδιάς τους στο Βυζάντιο. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΒΛΙΟ 

 Από των κάστρων τις Χρυσόπορτες, Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο 



 Παρουσιάζουμε το βασικό περιεχόμενο του βιβλίου με ευφάνταστο 

τρόπο (αινίγματα, γρίφους, παιχνίδια, δραματοποίηση, παντομίμα 

κ.α.). 

 Γράφουμε μια ιστορία με πρωταγωνιστή ένα στρατιώτη ή αξιωματικό 

ή Ακρίτα και την εικονογραφούμε. 

 Βρίσκουμε ένα ακριτικό τραγούδι και μέσα από αυτό καταγράφουμε 

τον τρόπο ζωής των Ακριτών, τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της ζωής τους. 

 Κατασκευάζουμε κάποια από τα όπλα της εποχής. 

 Φτιάχνουμε παιχνίδια αντιστοίχισης, ακροστιχίδες ή σταυρόλεξα. 

 Φτιάχνουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. 

 Ζωγραφίζουμε ή κατασκευάζουμε (με πλαστελίνη, πηλό κ.λ.π.) ένα 

στρατόπεδο ή μια σκηνή από μάχη. 

 

 Κόκκινη κλωστή δεμένη…, Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο 

 Παρουσιάζουμε το βασικό περιεχόμενο του βιβλίου με ευφάνταστο 

τρόπο (αινίγματα, γρίφους, παιχνίδια, δραματοποίηση, παντομίμα 

κ.α.). 

 Γράφουμε μια ιστορία με πρωταγωνιστή έναν έμπορο υφασμάτων ή 

μια μοδίστρα ή κάποιον που επεξεργάζεται υφάσματα και την 

εικονογραφούμε. 

 Από τα ρούχα που φοράμε προσπαθούμε να μαντέψουμε ποια 

υπήρχαν τότε και ποια όχι. 

 Ζωγραφίζουμε μια γυναίκα και έναν άντρα της εποχής και 

προσδιορίζουμε την κοινωνική τους τάξη. Σε αντιστοιχία 

ζωγραφίζουμε έναν άντρα και μια γυναίκα από την Αρχαία Ελλάδα 

και εντοπίζουμε ομοιότητες και διαφορές. 

 Φτιάχνουμε ένα κρυπτόλεξο. 

 Κατασκευάζουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. 

 

 Πρόσκληση σε γεύμα, Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο 

 Παρουσιάζουμε το βασικό περιεχόμενο του βιβλίου με ευφάνταστο 

τρόπο (αινίγματα, γρίφους, παιχνίδια, δραματοποίηση, παντομίμα 

κ.α.). 



 Γράφουμε μια ιστορία με πρωταγωνιστή έναν μάγειρα ή μαγείρισσα 

ή έναν έμπορο τροφίμων της εποχής και την εικονογραφούμε. 

 Φτιάχνουμε ένα βιβλιαράκι με τροφές. Οι άλλοι προσπαθούν να 

μαντέψουν ποιες από αυτές υπήρχαν στο Βυζάντιο και ποιες όχι. 

 Φτιάχνουμε γρίφους και στήνουμε ένα παιχνίδι θησαυρού. 

 Δραματοποιούμε την ιστορία του Αγ. Γεωργίου με το σφουγγάτο. 

 Ζωγραφίζουμε ένα βυζαντινό τραπέζι. 

 Στρώνουμε το δικό μας βυζαντινό τραπέζι. 

 Κλείνουμε τα μάτια των συμμαθητών μας και με την οσμή ή τη 

γεύση προσπαθούν να καταλάβουν ποιο είναι το υλικό (μπαχαρικά, 

βότανα, κ.α.) που υπήρχε στο Βυζάντιο. 

 

 Στο σχολείο με χαρτί και καλαμάρι, Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο 

 Παρουσιάζουμε το βασικό περιεχόμενο του βιβλίου με ευφάνταστο 

τρόπο (αινίγματα, γρίφους, παιχνίδια, δραματοποίηση, παντομίμα 

κ.α.). 

 Γράφουμε μια ιστορία με πρωταγωνιστή ένα δάσκαλο ή έναν μαθητή 

και την εικονογραφούμε. 

 Γινόμαστε παιδιά στην εποχή του Βυζαντίου και γράφουμε ένα 

γράμμα στα παιδιά της αρχαιότητας. Τι θέλουμε να τους πούμε ή να 

τα ρωτήσουμε; Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές υπήρχαν στην 

εκπαίδευση ανάμεσα στις δύο εποχές; 

 Γράφουμε μια πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου με 

βυζαντινή γραφή (βλ. σ.41). 

 Δραματοποιούμε μια σχολική σκηνή. 

 Κατασκευάζουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. 

 

 Γενικές δραστηριότητες 

 Κατασκευή της Κων/πολης με βάση την περιγραφή του βιβλίου της 

Ιστορίας ή έναν χάρτη εποχής 

 Υλικό Βυζαντινού μουσείου Θεσ/νίκης. Ζωγραφίζω το εσωτερικό 

ενός σπιτιού με βάση το έντυπο. 

 Φτιάχνω ένα ψηφιδωτό με κόλλες γλασέ ή με κανονικές ψηφίδες. 

 Διασύνδεση Βυζαντίου με Αρχαία Ελλάδα: Ο Αυτοκράτορας 

Θεοδόσιος κατέστρεψε πολλά αρχαιοελληνικά μνημεία και ναούς, 

στην προσπάθειά του να επιβάλλει το Χριστιανισμό. Ταυτόχρονα, 



κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας διασώθηκαν πολλά 

γραπτά κείμενα από μοναχούς. Χωριζόμαστε σε δύο ομάδες και η 

καθεμία υιοθετεί μία άποψη. Στη συνέχεια αναπτύσσουμε 

επιχειρήματα για την υποστήριξη της άποψής μας (debate). 

 Το ίδιο μπορεί να γίνει και με τους αντιπάλους στην περίοδο της 

εικονομαχίας. 

 Βυζαντινό γεύμα 

 Εκδρομή σε Μυστρά και Μονεμβασιά ή σε οποιοδήποτε  βυζαντινό 

μνημείο της περιοχής μας  

 


