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 ΜΑΘΗΙΑΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Οργάνωςη Εκπαιδευτικήσ Επίςκεψησ ςτην Καςτροπολιτεία 

του Μυςτρά» 

Σάξθ:  Γϋ ΕΠΑΛ - Ειδικότθτα: Β. Βρεφονθπιοκόμων 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1Η  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: http://ebooks.edu.gr/new/classcoursespdf.php?classcode=DSEPAL-

B 

Χωριςτείτε ςε δφο ομάδεσ. Η πρϊτθ ομάδα κα διαβάςει τθν ενότθτα 1.1 από το κεφάλαιο 1 

« Παιδί και Μουςείο» του βιβλίου ςασ, κα κρατιςει ςθμειϊςεισ και κα προςπακιςει να 

παρουςιάςει ςτθν άλλθ ομάδα τθν ζννοια του Μουςείου  και τθ ςχζςθ του με το 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα και τον μακθτι. 

Η δεφτερθ ομάδα κα διαβάςει  τθν ενότθτα 1.2 κα κρατιςει ςθμειϊςεισ και κα 

προςπακιςει να παρουςιάςει ςτθν άλλθ ομάδα τθν ςχζςθ τθσ τζχνθσ με το Μουςείο κακϊσ 

και τι προςφζρει το Μουςείο ςτο παιδί και τθν κοινωνία. 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2Η  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: http://odysseus.culture.gr/h/3/gh3540.jsp?obj_id=2397 

Από τον παραπάνω ςφνδεςμο περιθγθκείτε ςτα Μνθμεία του Χϊρου του Μυςτρά και 

επιλζξτε ζνα από αυτά. Διαβάςτε τισ πλθροφορίεσ,  βρείτε ςτον Η/Τ ςασ ςχετικζσ εικόνεσ με 

αυτό το χϊρο και δθμιουργείςτε ζνα φωτοκολάη. 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3Η 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: https://www.youtube.com/watch?v=da7jlaoBDik 

Χωριςτείτε ςε δφο ομάδεσ. Ακοφςτε ςτον παραπάνω ςφνδεςμο το τραγοφδι του Γ. 

Μαρκόπουλου «Ο Μυςτράσ – 1991». Η μια ομάδα κα δραματοποιιςει το ποίθμα αυτό και 

θ άλλθ ομάδα κα δθμιουργιςει ζνα δικό τθσ ποίθμα για τον Μυςτρά. Και οι δφο εκδοχζσ κα 

παρουςιαςτοφν ςτθν τάξθ.  

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 4Η 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-

9120  

Με βάςθ τα τοπογραφικά του Μυςτρά που είδατε και επεξεργαςτικατε ςτθν παραπάνω 

διαδραςτικι προςομοίωςθ κα δθμιουργιςουμε ζνα απλό επιτραπζηιο παιχνίδι για τα 
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παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ με κζμα « Περιιγθςθ ςτον Μυςτρά». Χωριςτείτε ςε 4 

ομάδεσ όπου θ κάκε μια κα επιλζξει να δθμιουργιςει 1) τα μονοπάτια, 2) τα κτίςματα, 3) 

τα ςθμαντικότερα κτίρια και 4) τα παλάτια,  με ζντονα διαφορετικά χρϊματα, ςε ζνα 

επιτραπζηιο μζςω του οποίου κα δίνετε θ δυνατότθτα ςτο παιδί να γνωρίςει τον Μυςτρά 

με παιγνιϊδθ τρόπο. Σα παιδιά κα μετακινοφνται με ζνα χρωματιςτό πιλινο πιόνι – 

γαϊδουράκι  πάνω ςτα διάφορα μζρθ για να κερδίςουν τουσ πόντουσ τουσ,  

χρθςιμοποιϊντασ ζνα μεγάλο ηάρι όπου ςε κάκε πλευρά του κα ζχει και μια εικόνα των 

αντίςτοιχων χϊρων. 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6Η  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-

9120 

Με βάςθ τθν παραπάνω προςομοίωςθ και διάφορων απεικονίςεων  ςτο διαδίκτυο, κα 

δθμιουργιςετε όλοι οι μακθτζσ τθσ τάξθσ  μια μακζτα τθσ Ακρόπολθσ του Μυςτρά 

χρθςιμοποιϊντασ χαρτοπολτό, φελιηόλ και διάφορα άλλα ανακυκλϊςιμα υλικά. 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6Η 

Μπροςτά ςασ βλζπετε δφο καλάκια (Α + Β) τα οποία περιζχουν λζξεισ ςχετικζσ με το κζμα 

που αναφζρονται ςτθν διαδραςτικι προςομοίωςθ – Σοπογραφικά ςτον Μυςτρά.  

το (Α) καλάκι κα ζχει καρτζλεσ με λζξεισ,  ςχετικζσ με τα μνθμεία του Μυςτρά ( ακρόπολθ, 

παλάτια, μονζσ, κτίςματα,  οχυρϊςεισ, Παντάναςςα κ. α).  

το (Β) καλάκι κα ζχει καρτζλεσ με λζξεισ που κα περιζχουν τισ επεξθγιςεισ των λζξεων του 

(Α) καλακιοφ.  

Χωριςτείτε ςε δφο ομάδεσ. Κάκε μακθτισ από τθν πρϊτθ ομάδα, κα ςθκϊνεται κα παίρνει 

μια καρτζλα από το (Α) καλάκι, κα τθ διαβάηει δυνατά πχ Ακρόπολθ και ςτθ ςυνζχεια κα 

προςπακεί να αποςαφθνίςει τθν ζννοια τθσ λζξθσ αυτισ με τθ βοικεια των άλλων μελϊν 

τθσ ομάδασ του.  Αφοφ τελειϊςουν όλεσ οι καρτζλεσ ςτο (Α) καλάκι τότε οι μακθτζσ τθσ 

δεφτερθσ ομάδασ κα ςθκϊνονται ζνασ, ζνασ κα παίρνει μια καρτζλα από το (Β) καλάκι, κα 

τθ διαβάηει δυνατά και κα ψάχνει να βρει με ποια καρτζλα – λζξθ του (Α) καλακιοφ 

ταιριάηει. Αφοφ τθν βρει πθγαίνει και κάκεται δίπλα ςτον μακθτι τθσ πρϊτθσ ομάδασ που 

τθν κρατά ςχθματίηοντασ ηευγάρι λζξθσ – επεξιγθςθσ. 
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