
 

 

Μάθημα: Φυςικι Αγωγι  Σάξεισ: Α’, Βϋ και Γ’ Γυμναςίου 

Διδακτική ενότητα: Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ 

Διάρκεια: 45 λεπτά                       χεδιαςμόσ μαθήματοσ:  Μαχαιρίδου Μαρία 

τόχοι:  Να μάκουν οι μακθτζσ/τριεσ για τθν αρχαία ελλθνικι Ολυμπιακι Παράδοςθ και 

να πλθροφορθκοφν για ςθμαντικά ςτοιχεία που αφοροφν των αρχαίο Ολυμπιακό 

Πολιτιςμό (γνωςτικόσ). Να καλλιεργθκεί θ δθμιουργικι και κριτικι ςκζψθ τουσ , ωσ προσ 

τθν ευρφτερθ ζννοια του Ολυμπιακοφ Πνεφματοσ και ειδικότερα του «Ευ αγωνίηεςκε». Να 

αναγνωρίςουν  και να κατανοιςουν τθ διαχρονικότθτα τθσ αξίασ τθσ άκλθςθσ 

(ςυναιςκθματικοί). Να παρακινθκοφν, μζςω τθσ χριςθσ των ΤΠΕ, οι διςτακτικοί, 

αδιάφοροι ι αδφναμοι μακθτζσ/τριεσ, ϊςτε  να ςυμμετζχουν ςτο μάκθμα τθσ Φ.Α. Να 

αναπτυχκεί θ ςυνεργαςία και θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ (κοινωνικοί).  

Διδακτική προςζγγιςη: Για τισ ανάγκεσ επίτευξθσ των ςτόχων του μακιματοσ και 

λαμβάνοντασ υπόψθ τον πικανό αρικμό των ςυμμετεχόντων μακθτϊν/τριϊν, ςε ςχζςθ με 

το ςυνικθ διακζςιμο αρικμό Θ/Υ ςτα εργαςτιρια πλθροφορικισ των περιςςοτζρων 

Γυμναςίων, προτείνεται να χρθςιμοποιθκεί ι μζκοδοσ τθσ κακοδθγοφμενθσ ανακάλυψθσ, 

ςε ςυνδυαςμό με αυτι τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ (2/αδεσ). Θα μποροφςε βζβαια με 

κατάλλθλθ τροποποίθςθ των ςυνκθκϊν να χρθςιμοποιθκεί και θ ομαδοςυνεργατικι 

μζκοδοσ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ ζνταξθσ τθσ διδακτικισ μονάδασ ςτα πλαίςια ενόσ 

ευρφτερου κφκλου μακθμάτων, κα μποροφςε να ςυνδυαςτεί και με τθν εκπόνθςθ ενόσ 

ομαδικοφ project ςε επόμενθ διδακτικι μονάδα (π.χ. δθμιουργία ενόσ ψθφιακοφ ι 

ζντυπου κολάη, δθμιουργία κόμικσ κλπ). 

Μζςα διδαςκαλίασ-υλικά*-διαδικαςίεσ:  Θ/Υ εργαςτθρίου πλθροφορικισ  (με 

εγκατεςτθμζνθ και διακζςιμθ ςε κακζναν από αυτοφσ, τθν πρόςβαςθ ςτο εκπαιδευτικό CD  

«Ψθφιακζσ περιθγιςεισ ςε ςθμαντικοφσ πολιτιςτικοφσ χϊρουσ: Ταξίδι ςτον πολιτιςμό-

Ολυμπία»**, βιβλία μακθτι Φυςικισ Αγωγισ Αϋ, Βϋ, Γϋ Γυμναςίου, φφλλα εργαςίασ του 

μακιματοσ. Κατά τθν πλοιγθςθ ςτθν εκπαιδευτικι εφαρμογι, οι μακθτζσ/τριεσ 

εναλλάςςονται (ανά ενότθτα) ςτουσ ρόλουσ χειριςτι του Θ/Υ και τθσ ςυμπλιρωςθσ του 

φφλλου εργαςίασ.   

*Ο αριθμόσ των μζςων/υλικϊν είναι ανάλογοσ με τον αριθμό των ςυμμετεχόντων μαθητϊν/τριων. 

**Περιζχεται  ςτο πακζτο ψηφιακοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ που ζχει πρόςφατα διατεθεί από το 

ΥΠΕΠΘ ςε όλα τα Γυμνάςια και Λφκεια τησ χϊρασ.  
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Αξιολόγηςη: Με τθ ςυμπλιρωςθ των φφλλων εργαςίασ από τουσ μακθτζσ, τα οποία είναι 

δομθμζνα ςε 5 επιμζρουσ ενότθτεσ (μζγιςτθ αξιολόγθςθ: 20 πόντοι). Κάκε ενότθτα ζχει τθ 

μζγιςτθ βακμολογικι αξία των 4 πόντων. Ανάλογα με τθν ορκότθτα και το επίπεδο 

πλθρότθτασ των απαντιςεων, οι πόντοι αυτοί δίνονται ςε κάκε 2/άδα ωσ εξισ:  Άριςτα (4 

πόντοι), Αρκετά καλά (3 πόντοι), Καλά (2 πόντοι), Μθ αποδεκτό (1 πόντοσ). Τθν αξιολόγθςθ 

μπορεί να κάνει ο ίδιοσ ο εκπαιδευτικόσ, αλλά και οι ίδιοι μακθτζσ/τριεσ με τθ διανομι 

των ςυμπλθρωμζνων φφλλων εργαςίασ κάκε 2/άδασ, ςε κάποια άλλθ 2/άδα. 

Διαθεματικότητα:  Υπάρχει θ δυνατότθτα ζνταξθσ του μακιματοσ ςτα πλαίςια του 

γνωςτικοφ αντικειμζνου Ιςτορία των Αρχαίων Χρόνων, κακϊσ και ςε ςυνδυαςμό με 

βιωματικζσ εκπαιδευτικζσ ι περιβαλλοντικζσ επιςκζψεισ/δράςεισ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Ειςαγωγικό μζροσ (διάρκεια 10 λεπτά) 

 Χωριςμόσ των μακθτϊν/τριϊν ςε 2/άδεσ. Σε κάκε 2/άδα κα διατίκεται ζνασ Θ/Υ.   

 Διανομι των φφλλων εργαςίασ του μακιματοσ και ςφντομθ επεξιγθςθ των 

διαδικαςιϊν που κα ακολουκιςουν. 

 Συηιτθςθ μεταξφ των μακθτϊν /τριων, ςχετικά με προθγοφμενεσ γνϊςεισ που 

ζχουν για κζματα που αφοροφν τουσ Αρχαίουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ (τόποσ 

διενζργειασ, χρονικό διάςτθμα, ολυμπιακι εκεχειρία, ςθμαντικότθτα, κανονιςμοί, 

ακλιματα, ολυμπιακό πνεφμα, ποινζσ κλπ). Θ ςυηιτθςθ αυτι γίνεται με τθ 

βοικεια τθσ υποςτθρικτικισ παρζμβαςθσ και τθσ κακοδιγθςθσ του κακθγθτι Φ.Α. 

Κφριο μζροσ (διάρκεια 20-25 λεπτά) 

 Πλοιγθςθ ςτα περιεχόμενα τθσ εκπαιδευτικισ εφαρμογισ, ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ του φφλλου εργαςίασ του μακιματοσ και ςυμπλιρωςθ των αντίςτοιχων 

πεδίων/ερωτιςεων ςε αυτό.  

Σελικό μζροσ (διάρκεια 10-15 λεπτά) 

 Ανταλλαγι απόψεων μεταξφ των ομάδων/2άδων, ςχετικά με τισ καταγραφζσ που 

ζχει κάνει θ κάκε μία ςτα φφλλα εργαςίασ και διατφπωςθ εντυπϊςεων, ςκζψεων, 

ερωτιςεων, ςυμπεραςμάτων κλπ.  Στθ φάςθ αυτι, ο ρόλοσ του κακθγθτι Φ.Α. 

περιορίηεται ςε αυτόν του ςυντονιςτι. 
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υμβουλευτική βιβλιογραφία για τη ςχεδίαςη του προτεινόμενου μαθήματοσ:  

 Εκπαιδευτικό CD «Ψθφιακζσ περιθγιςεισ ςε ςθμαντικοφσ πολιτιςτικοφσ χϊρουσ: 

Ταξίδι ςτον πολιτιςμό-Ολυμπία». ΥΠΕΠΘ, Υπουργείο Πολιτιςμοφ. 

 Φυςικι Αγωγι Αϋ, Βϋ, Γϋ Γυμναςίου: Βιβλίο μακθτι. Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ 

Διδακτικϊν Βιβλίων. ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο. Ακινα.  

 Φυςικι Αγωγι Αϋ, Βϋ, Γϋ Γυμναςίου: Βιβλία εκπαιδευτικοφ. Οργανιςμόσ Εκδόςεωσ 

Διδακτικϊν Βιβλίων. ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο. Ακινα.  
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ: Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνεσ 

Σμήμα: ____________________________________________________________________  

Ημερομηνία: _______________________________________________________________  

Ονοματεπώνυμο μαθητών/τριών: 

1. ________________________________________________________________________  

2. ________________________________________________________________________  

Αξιολόγηςη: ________________________________________________________________  

 

1. Ακολοφκθςε τθ διαδρομι  Ζναρξη/Τπολογιςτήσ/C:/Olympia/application.exe  για να 

ξεκινιςεισ τθν εφαρμογι.  

2. Επζλεξε το εικονίδιο Αρχαία Ολυμπία, χρθςιμοποίθςε τισ  αντίςτοιχεσ γραμμζσ κφλιςθσ 

του κειμζνου, διάβαςε προςεχτικά ι  άκουςε τισ πλθροφορίεσ που αναφζρονται, δεσ 

τισ όμορφεσ περιγραφικζσ εικόνεσ και ςυμπλιρωςε τα παρακάτω: 

Θ Αρχαία Ολυμπία βρίςκεται ................................................................................................  

Κακιερϊκθκε ςτο πανελλινιο ωσ το ςθμαντικότερο κρθςκευτικό αλλά και ακλθτικό 

κζντρο, επειδι .......................................................................................................................  

Οι πρϊτοι Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ διενεργικθκαν εδϊ, ςτθν Αρχαία Ολυμπία, το 

………..π.Χ. Τα ςθμαντικότερα οικοδομιματα ςτο χϊρο τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ είναι:  

1. ………………………………………..2..............................................................................................  

3…………………………………………..4…………………………………………….5 ...........................................  

6……………………………………………7……………………………………..8 .................................................  

Εξαιτίασ ……………………………………………………….., που ζγιναν το ………και .…..π.Χ., το Ιερό 

καταςτράφθκε και ανακαλφφκθκε εκ νζου, μόλισ το …………μ.Χ. 

3. Επζλεξε τϊρα το εικονίδιο Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνεσ, κινιςου με τον ίδιο τρόπο 

όπωσ ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα και ςυμπλιρωςε τα παρακάτω: 

Υπάρχουν διάφορεσ εικαςίεσ ςχετικά με το χρόνο και τθν αιτία κακιζρωςθσ των 

Αρχαίων Ολυμπιακϊν αγϊνων. Οι πιο γνωςτζσ είναι δφο: Πρϊτον,  ..................................  

 ...............................................................................................................................................  

και δεφτερον,  .......................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
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Τελοφνταν κάκε ………. χρόνια και διαρκοφςαν ……………… θμζρεσ. Πολφ ςθμαντικι 

προςωπικότθτα υπιρξε ο ..................................................................................................... , 

ο οποίοσ μαηί με τον……………………………………….. κζςπιςαν τθν Εκεχειρία, κατά τθν οποία  

 ...............................................................................................................................................  

Στουσ αγϊνεσ μποροφςαν να πάρουν μζροσ μόνο...............................................................  

Τα αρχαία Ολυμπιακά Αγωνίςματα ιταν .............................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

και είχαν κάποια ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά. Σε ςχζςθ με τα αγωνίςματα, μου ζκανε 

εντφπωςθ ότι .........................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Οι Ελλανοδίκεσ είχαν ωσ αρμοδιότθτα να ............................................................................  

 ............................................................................................................................................... , 

Απζνειμαν τα .........................................................................................................................  

και απζδιδαν τισ …………………………………………………. Οι «Ηάνεσ» ιταν ..................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................   

4. Επζλεξε διαδοχικά τα εικονίδια Μνημεία και Αναςκαφζσ, δεσ και άκουςε για τα 

κυριότερα μνθμεία τθσ Αρχαίασ Ολυμπίασ και ςθμείωςε παρακάτω  κάτι που ςου ζκανε 

ιδιαίτερθ εντφπωςθ: 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
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5. Γράψε επιγραμματικά και ςφμφωνα με τα όςα ςυηθτιςαμε, είδεσ και ζμακεσ τθ 

ςθμαςία που πιςτεφεισ ότι είχαν οι Αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ τόςο ςτθν αρχαιότθτα, 

όςο και ςιμερα. Γιατί πιςτεφεισ ότι οι αρχαίοι Ζλλθνεσ αγαποφςαν τόςο τθν άκλθςθ? 

Πωσ κα περιζγραφεσ τελικά τθν ζννοια «Ολυμπιακό Πνεφμα»? Τι ςθμαίνει «Εφ 

αγωνίηεςκε»? Μπορείσ εάν κζλεισ, να ανατρζξεισ και ςτισ ςελίδεσ 14-17 του βιβλίου 

ςου για να αποκτιςεισ μία ακόμθ πιο πλιρθ άποψθ. 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Μπράβο παιδιά!  


