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Σν ινγηζκηθό «Ιζηοπία Γ΄, Γ΄, Δ΄ & ΣΤ΄» αθνξά καζεηέο κε πξνβιήκαηα 

αθνήο – θώθσζε θαη πξννξίδεηαη γηα ηηο ηέζζεξηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Απνηειεί έλα εύρξεζην θαη ιεηηνπξγηθό εξγαιείν γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ζηα πιαίζηα ηεο δίγισζζεο 

εθπαίδεπζεο, θαηά ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηή ε ζύγθξηζε Ειιεληθήο 

γξαπηήο γιώζζαο θαη Ε.Ν.Γ. Είλαη δηαξζξσκέλν ζε ηέζζεξα επίπεδα 

πεξηερνκέλνπ έλα γηα θάζε κηα από ηηο ηέζζεξηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ 

ζρνιείνπ θαη είλαη δηαδξαζηηθό. Κάζε επίπεδν απαξηίδεηαη από ελόηεηεο θαη 

θάζε ελόηεηα από έλαλ αξηζκό θεθαιαίσλ δηαξζξσκέλα κε ηέηνην ηξόπν ώζηε 

λα θαιύπηεηαη ε ύιε ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αληίζηνηρε ηάμε.  

Το λογιζμικό «Ιζηοπία Γ΄, Γ΄, Δ΄ & ΣΤ΄» μποπεί να σπηζιμοποιηθεί 

καηά ηη διδαζκαλία ηος μαθήμαηορ ηηρ ιζηοπίαρ και ζε κάποιερ 

πεπιπηώζειρ καηά ηη διδαζκαλία ηος μαθήμαηορ γλώζζαρ για ηη 

διδαζκαλία κειμένος μέζω ηηρ Δ.Ν.Γ. Εηδηθόηεξα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

είηε σο αθόξκεζε γηα ηε δηδαζθαιία κηαο ζεκαηηθήο ελόηεηαο, είηε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο  σο βνήζεκα δηδαζθαιίαο ή ζην ηέινο γηα εκπέδσζε 

ή θαη αμηνιόγεζε ησλ γλώζεσλ πνπ θαηέθηεζαλ νη καζεηέο θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελόηεηαο ή ελόο ζπλόινπ ελνηήησλ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε ελδεηθηηθά ην πώο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

έλα θεθάιαην από ην ινγηζκηθό «Ιζηοπία Γ΄, Γ΄, Δ΄ & ΣΤ΄» γηα ηε δηδαζθαιία 

ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο.  
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Η δημιοςπγία ηος κόζμος  

 

Τιηανομασία  
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Σηόσοι: 

 

Οη καζεηέο: 
 

 Να γλσξίζνπλ θαη λα απνιαύζνπλ ην ζρεηηθό κύζν. 

 

 Να απνθηήζνπλ εθθξαζηηθό ζάξξνο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηε δεμηόηεηα 

ηεο αθήγεζεο. 

 

 Να κπεζνύλ θαη λα αζθεζνύλ ζηαδηαθά ζηελ επεμεξγαζία θαη 

αμηνπνίεζε ησλ γξαπηώλ θαη εηθαζηηθώλ πεγώλ. 

 

 Να εμνηθεησζνύλ κε ηε δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ: παρατήρηση, 

περιγραφή, αναζήτηση, ταξινόμηση, προβολή, ανάλυση, σύνθεση.  

 

 Να αλαπηύμνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ειιεληθή κπζνινγία θαη ηηο 

επηβηώζεηο ηεο ζηελ ηέρλε, ηε γιώζζα θαη ηε ινγνηερλία. 

 

 Να αζθεζνύλ ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο. 

 

  Να γλσξίζνπλ ηνπο κύζνπο κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη 

πξνζπάζεζαλ λα εξκελεύζνπλ ηε δεκηνπξγία ηνπ θόζκνπ. 

 

 Να αληηιεθζνύλ ζε θάπνην βαζκό ηελ αγσληώδε πξνζπάζεηα ηνπ 

αλζξώπνπ λα αλαθαιύςεη ηα κπζηηθά ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ. 

 

 Να θαηαλνήζνπλ όξνπο θαη έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κπζνινγία, 

όπσο: κύζνο, ράνο, ζενί, Σηηάλεο, Γε, Οπξαλόο, ακβξνζία, λέθηαξ, 

αζάλαηνη. 
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Σηάδιο Α΄ 

 

Κεληξίδνπκε ην ελδηαθέξνλ ηνλ καζεηώλ αλαξηώληαο ζηνλ πίλαθα έλα 

κεγάιν ραξηόλη κε ην δηάγξακκα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θόζκνπ. Οη θαξηέιεο 

ηνπ δηαγξάκκαηνο είλαη πξόζζεηεο θαη κπνξνύλ λα επηθνιιεζνύλ ή λα 

αθαηξεζνύλ από ην δηάγξακκα. Ζεηάκε από ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ ηηο 

ιεδάληεο – νλόκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζην δηάγξακκα θαη ηνπο ξσηάκε αλ 

αλαγλσξίδνπλ θάπνηα από απηά απνδίδνληάο ηα κε ηα αληίζηνηρα λνήκαηα. 

Σνπο πξνηξέπνπκε λα αλαξσηεζνύλ ηη ζεκαίλεη ην δηάγξακκα θαη πώο 

ζπζρεηίδνληαη όια απηά ηα νλόκαηα κεηαμύ ηνπο. 
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Σηάδιο Β΄ 

 Παξνπζηάδνπκε ζηνπο καζεηέο ηε ζύληνκε ηζηνξία πνπ πεξηέρεηαη ζην 

CD γηα ηελ Σηηαλνκαρία θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ θόζκνπ (Κεθάιαην 1, Γ 

Δεκνηηθνύ) κέζσ βηληενπξνβνιέα. Οη καζεηέο παξαθνινπζνύλ ηελ 

αθήγεζε ζηελ Ε.Ν.Γ. θαη ζηε ζπλέρεηα δηαβάδνπλ ην θείκελν πνπ 

πεξηέρεηαη ζην CD. 

 Γίλεηαη επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ πνπ πεξηέρεηαη ζην CD ζε επίπεδν 

θαηαλόεζεο κέζσ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ ηνπ ηύπνπ Τι; Πού; 

Ποιος; Γιατί; Πότε; Πώς; 

 Ζεηάκε από ηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ ηηο ιέμεηο θαη ηα νλόκαηα 

ησλ ζεώλ πνπ ππάξρνπλ ζην θείκελν, λα ηα εληνπίζνπλ θαη λα ηα 

βξνπλ ζην δηάγξακκα ηεο δεκηνπξγίαο. Με βάζε ηηο γλώζεηο πνπ 

έρνπλ απνθηήζεη από ην CD θαη κέζσ ηεο Ε.Ν.Γ. γίλεηαη κηα δεύηεξε 

πην ιεπηνκεξεηαθή εξκελεία ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο δεκηνπξγίαο. 

 Οη καζεηέο θαινύληαη λα αθαηξέζνπλ ηα νλόκαηα – θαξηέιεο  από ην 

δηάγξακκα ηεο δεκηνπξγίαο θαη λα ηα επαλαηνπνζεηήζνπλ ζσζηά. 

 Ζεηάκε από έλα καζεηή λα δηαβάζεη ην πεξηερόκελν ηνπ δηαγξάκκαηνο 

πεγαίλνληαο από πάλσ πξνο ηα θάησ θαη από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά 

θαη λα λνεκαηίζεη ηα νλόκαηα. 

 Δείρλνπκε ζηνπο  καζεηέο εηθόλεο από ην  βηβιίν: Η Σηηαλνκαρία (Μ. 

ηεθαλίδεο & Γ. ηεθαλίδεο, Η Τιτανομαχία,  Κοσμογονία- Κρόνος-

Δίας , Αζήλα, ίγκα:1988) . 
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Σηάδιο Γ΄ 

 Πξνβάιινπκε ζηνλ πίλαθα κε ρξήζε βηληενπξνβνιέα ηελ εηθόλα 1 

από ην βηβιίν ηεο Θζηνξίαο ηεο Γ΄ηάμεο ηνπ βηβιίνπ  

 

θαη ζπδεηάκε κε ηνπο καζεηέο ηη κπνξεί λα αλαπαξηζηά. 

 Απνδίδνπκε ζηελ Ε.Ν.Γ. ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ «Η 

Σηηαλνκαρία»  από ην βηβιίν ηεο Θζηνξίαο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ βηβιίνπ θαη 

ζπδεηάκε γηα ην πώο ζώζεθε ν Δίαο από ηνλ παηέξα ηνπ 

ζπζρεηίδνληαο ην πεξηερόκελν κε ηελ εηθόλα  πνπ έρνπκε δείμεη ζηνπο 

καζεηέο. 

 Παξνπζηάδνπκε ηελ εηθόλα  

 

θαη ξσηάκε ηη ζπκβνιίδεηαη κε απηήλ. πδεηάκε γηα ην θέξαο ηεο 

Ακάιζεηαο θαη γηαηί νλνκάζηεθε θέξαο ηεο αθζνλίαο. Δνπιεύνπκε ηελ 

άζθεζε 2 από ην βηβιίν εξγαζηώλ ηνπ καζεηή. 
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 Δεκηνπξγνύκε έλαλ πίλαθα κε ην βαζηθό ιεμηιόγην πνπ ζπλάληεζαλ νη 

καζεηέο. ηελ πξώηε ζηήιε ηνπ πίλαθα αλαγξάθνληαη νη ιέμεηο θιεηδηά 

ηνπ θεηκέλνπ. Η δεύηεξε ζηήιε ζα ζπκπιεξσζεί από ηνπο καζεηέο θαη 

ηνλ εθπαηδεπηηθό κε κηθξά ζθίηζα πνπ δείρλνπλ ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο 

θαη κε ζπλώλπκεο ιέμεηο ή ιέμεηο πνπ έρνπλ παξεκθεξή ζεκαζία. 

Λέμεηο πνπ πξέπεη λα μέξσ!!! 

Λέμε Εηθόλα -εκαζία 

Γε 
 

 

Οπξαλόο 
 

Σηηάλεο 
 

Κξόλνο   

Ρέα 
 

 

Πινύησλαο 
 

Πνζεηδώλαο 
 

Άδεο  

Δίαο 
 

Όιπκπνο  

Αβξνζία 
 

 
 

 
 

 

 Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηηο ιέμεηο ηνπ πίλαθα «Λέμεηο πνπ πξέπεη λα 

μέξσ!!!» θαη ζπκπιεξώλνπλ καδί κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηε δεύηεξε 

ζηήιε.   
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 Καηαγξάθνπκε αλ ππάξρνπλ επηπιένλ άγλσζηεο ιέμεηο εθηόο από 

απηέο πνπ έρνπκε ήδε ζπκπεξηιάβεη ζην βαζηθό ιεμηιόγην. Σηο 

εμεγνύκε θαη ηηο απνδίδνπκε ζηε λνεκαηηθή αλαδεηώληαο από ην 

ινγηζκηθό ηνπο ηξόπνπο πνπ ηηο έρεη απνδώζεη ν λνεκαηηζηήο.  

 

Σηάδιο Γ΄ Δπέκηαζη – Ανάπηςξη ηων γλωζζικών δεξιοηήηων  ηων 

μαθηηών ζηην Δ.Ν.Γ. 

 πδεηάκε κε ηνπο καζεηέο πνηα είλαη ε έλλνηα ηνπ κύζνπ. Σνπο ξσηάκε 

ηη ηνπο άξεζε πεξηζζόηεξν από ηελ ηζηνξία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

θόζκνπ.  

 

 Ζεηάκε από ηνπο καζεηέο λα απνδώζνπλ κε κηα λέα αθήγεζε ηε 

δεκηνπξγία ηνπ θόζκνπ ζηελ Ε.Ν.Γ. θαη βηληενζθνπνύκε ηελ αθήγεζή 

ηνπο. 

 

 Κάλνπκε ηελ άζθεζε (3) από ην βηβιίν εξγαζηώλ ηνπ καζεηή θαη 

ζπδεηάκε ηη έλλνηα ηεο ιέμεο Σηηάλαο θαη ην πώο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηελ λέα ειιεληθή γιώζζα. 

 


