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4ο   Δημοτικό Σχολείο 
Νζασ Ευκαρπίασ 

  Αρχαιολογικό 
Μουςείο 

Θεςςαλονίκησ 

 

 

 

 

 

 

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 
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Συμμετζχοντεσ 
 

Σχολείο: 4ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ 

Τάξη / Τμήμα: Β1 

Αριθμόσ μαθητών: 19 

Αριθμόσ παλιννοςτοφντων / αλλοδαπών μαθητών: 13 

Χώρεσ προζλευςησ των παλιννοςτοφντων / αλλοδαπών μαθητών: 2 από τθν 

Αλβανία, 11 παλιννοςτοφντεσ από τθν πρϊθν Σοβιετικι Ζνωςθ. 

Σφντομη περιγραφή του προφίλ τησ τάξησ και τησ κατάςταςησ που διαμορφώνεται: 

Τα παιδιά ζχουν μια δυςκολία ςτθν προφορικι και γραπτι ζκφραςθ ςκζψεων, 

απόψεων και ςυναιςκθμάτων. Επικοινωνοφν, ωςτόςο, αρκετά καλά μεταξφ τουσ 

όςον αφορά ςτισ κακθμερινζσ τουσ ςυναλλαγζσ. Στθν τάξθ δεν υπάρχουν εντάςεισ, 

τα παιδιά αποδζχονται το ζνα το άλλο. 

Όνομα εκπαιδευτικοφ: Σοφία Φωτιάδου  

 

Μουςείο: Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ 

Επίςκεψθ ςτθ μόνιμθ ζκκεςθ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Θεςςαλονίκθσ με τίτλο 

«Προϊςτορικι Μακεδονία». 

Διαπολιτιςμική δυναμική που διακρίνεται ςτα ςυγκεκριμζνα αντικείμενα: Τα 

αντικείμενα που διαπραγματεφτθκαν τα παιδιά ιταν τα εκκζματα τθσ  μόνιμθσ 

ζκκεςθσ με τίτλο «Προϊςτορικι Μακεδονία» του μουςείου. Τα περιςςότερα 

αντικείμενα τθσ ζκκεςθσ ιταν κακθμερινισ οικιακισ χριςθσ και τα ςυναντάμε ςε 

όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ. 

Όνομα μουςειοπαιδαγωγοφ: Ευμορφία Τςιαμάγκα  

 

 

Στόχοι 
 

Ευρφτεροσ ςκοπόσ του προγράμματοσ είναι να διαπιςτϊςουν τα παιδιά ότι θ 

ανάγκθ του ανκρϊπου για κατοικία δε γνωρίηει ςφνορα, φυλζσ και χρονικζσ 

περιόδουσ. 

 

Επιμζρουσ ςτόχοι: 

 Να ςυνειδθτοποιιςουν τα παιδιά τθ διαχρονικι, βαςικι ανάγκθ του 

ανκρϊπου για κατοικία. 

  Να μοιραςτοφν εμπειρίεσ διαφόρων κατοικιϊν ανάλογα με το μζροσ από το 

οποίο κατάγονται. 
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 Να ςυνδζςουν τον τρόπο καταςκευισ των κατοικιϊν με τα υλικά δόμθςθσ 

που υπάρχουν ςτον περιβάλλοντα χϊρο. 

 Να μάκουν διάφορα υλικά δόμθςθσ. 

 Να μάκουν να ςυνεργάηονται και να ανταλλάςουν εμπειρίεσ. 

 Να αναγνωρίςουν τθν αξία τθσ ακρόαςθσ ωσ μζςου ανταλλαγισ και 

κατάκεςθσ ςυναιςκθμάτων, εμπειριϊν και προβλθματιςμϊν. 

 Να ζρκουν ςε επαφι με τισ Νζεσ τεχνολογίεσ. 

 Να μάκουν και να αναγνωρίηουν οικιακά ςκεφθ που χρθςιμοποιοφνταν 

παλιότερα. 

 

 

Σφνδεςη με Πρόγραμμα Σπουδϊν 
Γλϊςςα: 

 Παραγωγι γραπτοφ και προφορικοφ λόγου. 

 Συγγραφι ιςτορίασ. 

 Αναφορά ςτθ δομι τθσ πρόταςθσ και τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ. 

 Ανάγνωςθ, ςτα πλαίςια τθσ φιλαναγνωςίασ, ιςτοριϊν ςχετικϊν με τουσ 

προϊςτορικοφσ ανκρϊπουσ και τθν προϊςτορικι Μακεδονία. 

 Σφνδεςθ με τισ ενότθτεσ «Μεσ ςτο μουςείο» και «Νιϊκω». 

 

Μαθηματικά: 

 Μετρϊντασ αντίςτροφα το χρόνο. 

 Η ζννοια του χρόνου. 

 Πρϊτθ επαφι με πολφ μεγάλουσ αρικμοφσ. 

 

Μελζτη του περιβάλλοντοσ: 

(υπάρχουν αντίςτοιχεσ ενότθτεσ ςτο βιβλίο τθσ Βϋ τάξθσ) 

 Αναφορά ςτισ βαςικζσ ανάγκεσ του ανκρϊπου και ςυγκεκριμζνα ςτθ 

βαςικι του ανάγκθ για κατοικία. 

 Ενότθτα ςχετικι με κατοικίεσ και οικογζνειεσ. 

 Από το χτεσ ςτο ςιμερα. 

 Η γιαγιά κυμάται, αλλαγζσ μζςα ςτο χρόνο. 

 Μνθμεία από παλιά, τα παλιά αντικείμενα διθγοφνται. 

 

Αιςθητική αγωγή: 

 Εικονογράφθςθ τθσ ιςτορίασ για τουσ προϊςτορικοφσ ανκρϊπουσ. 

 Καταςκευι μακζτασ προϊςτορικισ κατοικίασ (δράςθ που ζγινε μζςα ςτο 

μουςείο) 
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 Καταςκευι αραχνογράμματοσ ςτο οποίο απεικονίηονται οι ανάγκεσ των 

προϊςτορικϊν ανκρϊπων που είναι ίδιεσ με αυτζσ των ςφγχρονων.  

 

 

Δράςεισ 
 

Παρακολοφκθςθ τθσ θμερίδασ «Σχολικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία ςτο πλαίςιο τθσ 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ» ςτθ Θεςςαλονίκθ, Μουςείο Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ, 

01-12-2012. 

 

Δράςεισ πριν από την επίςκεψη ςτο μουςείο: 

- Πρϊτθ επαφι με τθν «ζννοια» τθσ προϊςτορίασ μζςω βιβλίων, παραμυκιϊν, 

κόμικσ, εκπαιδευτικϊν ταινιϊν, διαδικτυακϊν επιςκζψεων ςε μουςεία με 

προϊςτορικά ευριματα. 

- Αναφορά ςτθν προϊςτορικι Μακεδονία. 

- Καταςκευι ςχεδιαγράμματοσ και κολάη ςχετικοφ με τισ βαςικζσ ανάγκεσ των 

προϊςτορικϊν ανκρϊπων. 

- Προςπάκεια ςυγγραφισ ενόσ παραμυκιοφ αναφορικά με τθν 

κακθμερινότθτα των προϊςτορικϊν ανκρϊπων. Δόκθκε ζμφαςθ ςτισ κοινζσ 

τουσ ανάγκεσ, πολλζσ εκ των οποίων είναι και διαχρονικζσ. 

- Δραματοποίθςθ ςκθνϊν από τθν κακθμερινι ηωι των προϊςτορικϊν 

ανκρϊπων. 

- Συηιτθςθ για τθν πανανκρϊπινθ ανάγκθ για κατοικία. 

- Αναφορά ςτο ςχεδιαςμό και τον τρόπο δόμθςθσ των κατοικιϊν ςτουσ 

τόπουσ καταγωγισ των παιδιϊν και ςτο πϊσ αυτόσ επθρεάηεται από τον 

περιβάλλοντα χϊρο. 

Δράςεισ κατά την επίςκεψη ςτο Α.Μ.Θ: 

 

- κινθτικά παιχνίδια 

-  παιχνίδια μίμθςθσ 

- αναηιτθςθ ςτισ προκικεσ, ταφτιςθ αντικειμζνων με εικόνεσ  και ςυηιτθςθ  

- κάρτεσ με αντικείμενα για παιχνίδι μνιμθσ  
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- καταςκευι με απλά υλικά ενόσ μονόχωρου ςπιτιοφ και μικρογραφίεσ 

αντικειμζνων με πθλό χειροτεχνίασ 

Συγκεκριμζνα: 

 Ζγινε ςυηιτθςθ για τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ και τισ πρωταρχικζσ ανάγκεσ 

τουσ.  

 Εςτιάςαμε ςτθν προςταςία που μασ παρζχει το ςπίτι.  

 Πιγαμε ςτθν ζκκεςθ και, κακϊσ παρατθριςαμε το αντίγραφο του ςπιτιοφ 

ςτθν ζκκεςθ και το πλθροφοριακό υλικό ςτουσ τοίχουσ, αναφερκικαμε ςε 

πλθροφορίεσ για τθν καταςκευι των ςπιτιϊν. 

 Δόκθκαν χαρτιά και μολφβια ςε πλαςτικζσ «πλάτεσ» για να ςχεδιάςουν οι 

μακθτζσ το ςπίτι.  

 Στθ ςυνζχεια μοιράςτθκαν οι κάρτεσ για το παιχνίδι μνιμθσ. Οι είκοςι κάρτεσ 

αντιπροςϊπευαν κάποια χαρακτθριςτικά αντικείμενα οικιακοφ εξοπλιςμοφ 

που βριςκότανε μζςα ςτισ προκικεσ τθσ ζκκεςθσ. Οι μακθτζσ αναηιτθςαν τα 

αντικείμενα ςτισ προκικεσ (με τον τρόπο αυτό περιθγικθκαν ςτθν ζκκεςθ, 

παρατιρθςαν προςεκτικά τα αντικείμενα) και τα ταφτιςαν. Ζπειτα τα 

περιζγραψαν ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ και με μίμθςθ ζδειξαν πωσ 

χρθςιμοποιοφνταν το αντικείμενό τουσ! 

 

  
 

 Μετά τθν παρουςίαςθ οι μακθτζσ πζραςαν ςτθν αίκουςα εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων του ΑΜΘ για να καταςκευάςουν με απλά υλικά (χαρτόνι, 

ξυλάκια, χαρτί γκοφρζ) μονόχωρα ςπίτια προϊςτορικϊν οικιςμϊν και ςκεφθ 

από πθλό χειροτεχνίασ. 

 

Εικόνα 1. Αναηθτοφμε αντικείμενα 
μζςα ςτο μουςείο και τα 
περιγράφουμε. 
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Η δραςτθριότθτα αυτι είχε ωσ ςτόχο να αξιολογιςει αν ο ςκοπόσ του 

εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ επιτεφχκθκε και επίςθσ αποτελεί δραςτθριότθτα 

χειρωνακτικι (hands on) και διανοθτικι (minds on) κακϊσ πρζπει να φζρουν ςτο 

μυαλό τουσ τόςο τθν εικόνα του ςπιτιοφ (κα ζχουν ωσ βοικεια και το ςχζδιό τουσ) 

όςο και των ςκευϊν των προϊςτορικϊν ανκρϊπων. 

 

Δράςεισ μετά την επίςκεψη ςτο μουςείο: 

 Δθμιουργία ενόσ μουςείου μζςα ςτθν τάξθ όπου εκτζκθκαν τα αντικείμενα 

που είχαν καταςκευάςει τα παιδιά κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψισ τουσ ςτο 

μουςείο. Τα ίδια ανζλαβαν τθν «υποχρζωςθ» να παρουςιάςουν τα δικά τουσ 

εκκζματα και ςτα υπόλοιπα παιδιά του ςχολείου ανά τάξθ. Η παραπάνω 

δράςθ βοικθςε ςτθν εμπζδωςθ αλλά και ςτθν εν μζρει αξιολόγθςθ τθσ όλθσ 

διαδικαςίασ. 

 

 

Εικόνεσ 2-3. Καταςκευάηουμε μονόχωρα προϊςτορικά ςπίτια. 

Εικόνεσ 4-5. Καταςκευάηουμε ςκεφθ από πθλό χειροτεχνίασ. 
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Αξιολόγηςη 
 

Τα παιδιά κατάφεραν να γράψουν, να εικονογραφιςουν και να αφθγθκοφν μια 

προϊςτορικι, διαχρονικι ιςτορία, ςυνεργαηόμενα με μεγάλθ προκυμία και 

βοθκϊντασ το ζνα το άλλο. 

Κατανόθςαν ότι θ ανάγκθ για κατοικία ιταν, είναι και κα είναι βαςικι ανάγκθ όλων 

των ανκρϊπων, ανεξαρτιτωσ γεωγραφικϊν ςυνόρων.  

Καταςκεφαςαν ζνα μονόχωρο προϊςτορικό ςπίτι από απλά υλικά και μοιράςτθκαν 

τθ χαρά τθσ δθμιουργίασ τουσ αυτισ με το ςφνολο των μακθτϊν του ςχολείου. 

Διαπίςτωςαν ότι οι βαςικζσ ανάγκεσ των ανκρϊπων είναι ίδιεσ. 

Ζμακαν με μεγάλο ενδιαφζρον λεπτομζρειεσ για τον τρόπο διαβίωςθσ των 

ςυμμακθτϊν τουσ που κατάγονται από άλλεσ χϊρεσ, από τισ εμπειρίεσ και τισ 

αφθγιςεισ που ζχουν μεταφζρει ςε αυτοφσ οι γονείσ τουσ. 

 

 

 


