
ΓίνΟΜΑΙ ό,τι θεΛΩ 

Σήμερα γίνομαι ιστορικός 

Τι κάνει ο ιστορικός; 

Ο ηζηνξηθόο ζπιιέγεη απνδείμεηο θαη καξηπξίεο όπσο θείκελα, θσηνγξαθίεο, ερεηηθά δεδνκέλα 

θαη άιια δεδνκέλα θαη πξνζπαζεί λα πεξηγξάςεη πσο δνύζε παιηά έλαο ιαόο ή θαη νιόθιεξε 

ε αλζξσπόηεηα. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

 Ψάμε ζην ίληεξλεη ή ζηα βηβιία ηεο ηζηνξίαο ζνπ γηα εργαλεία πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ νη 1.

προϊστορικοί άλζξσπνη. Πξνζπάζεζε λα θηηάμεηο ηα δηθά ζνπ, ρξεζηκνπνηώληαο πιηθά 

πνπ έρεηο ζην ζπίηη. 

 

 Βξεο κέζα ζην ζπίηη έλα παιηό αληηθείκελν θαη ςάμε λα κάζεηο ηελ ηζηνξία ηνπ. Κξάηα 2.

ζεκεηώζεηο ησλ βαζηθώλ ζηνηρείσλ ηεο ηζηνξίαο γηα λα καο ην παξνπζηάζεηο. 

 

 Μάζε όζα πεξηζζόηεξα πξάγκαηα κπνξείο γηα ην πσο ήηαλ ην ζρνιείν ηελ επνρή ησλ 3.

παππνύδσλ ζνπ. Τη θνξνύζαλ; Πόζεο κέξεο πήγαηλαλ ζρνιείν; Ζσγξάθηζε έπεηηα έλα 

ζεκεξηλό παηδί πνπ πάεη ζρνιείν θαη έλα παηδί εθείλεο ηεο επνρήο. 

 

 Φηηάμε ηε δηθή ζνπ κεραλή ηνπ ρξόλνπ, βάιε κέζα ζε έλα θνπηί αληηθείκελα πνπ 4.

ραξαθηεξίδνπλ ηελ επνρή πνπ δεηο, ώζηε αλ ηα βξεη έλαο άλζξσπνο ηνπ κέιινληνο λα 

κπνξεί λα θαηαιάβεη πσο δνύζακε. Γηαηί επέιεμεο απηά ηα αληηθείκελα; Γξάςε δπν ζεηξέο 

γηα ην θαζέλα. 

 

 Αλ ήζνπλ παηδί ζηελ αξραία Αζήλα, ηη ζα θνξνύζεο; Αλαδήηεζε πιεξνθνξίεο γηα ηα 5.

ξνύρα εθείλεο ηεο επνρήο θαη ζρεδίαζε ηνλ εαπηό ζνπ λα ηα θνξάεη. 

 

 Γξάςε ηα νλόκαηα ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ ζύκθσλα κε ην αξραίν ειιεληθό αιθάβεην, όπσο 6.

θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. 

 

 Ψάμε ζην ίληεξλεη ή ζε εγθπθινπαίδεηεο γηα ηνλ Θνξ, ηε Φξέγηα θαη ηνλ Όληηλ. Τη ήηαλ; Άζε 7.

ηε θαληαζία ζνπ ειεύζεξε θαη ζρεδίαζέ ηνπο. 

 

 Πάξε ηειέθσλν ηνλ παππνύ θαη ηε γηαγηά θαη ξώηα ηνπο γηα ηα παηρλίδηα πνπ έπαηδαλ 8.

όηαλ ήηαλ κηθξνί. Αλ κπνξείο θαηέγξαςε ηηο νδεγίεο θαη πξνζπάζεζε θη εζύ λα ηα παίμεηο 

κε ηελ νηθνγέλεηά ζνπ ζην ζπίηη. 

 

*Η αξρηθή ηδέα αλήθεη ζην (πάληα εκπλεπζκέλν) Στολείο της υύσης και των τρωμάτων - Δημοτικό 

Στολείο και Νηπιαγωγείο Φοσρυοσρά. https://fourfourasweb.wordpress.com/γίλε-όηη-ζεο/ 
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