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Προλογίζει: 
 
ο π. Απόστολος Καβαλιώτης 
Δρ. ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ 



       Μέσα στο πέρασμα των αιώνων το έθνος μας 
συνάντησε πολλούς πολέμους και δοκιμασίες. Άλλα έθνη 
εποφθαλμιούσαν την ακεραιότητα και την ελευθερία 
του.  

      Οι πρόγονοί μας, μέσα σ’ αυτή τη δίνη των κακουχιών, 
θέλοντας να στηριχθούν ‘’έντυναν’’ με μυθικές ιστορίες 
πρόσωπα και γεγονότα για μια μελλοντική 
αποκατάσταση. Τα πρόσωπα αυτά δεν ήταν τυχαία. 
Άνθρωποι με ιδιαίτερα χαρίσματα, διοικητικές 
ικανότητες αλλά και με περισσή πνευματικότητα, 
γίνονταν το κέντρο της προσοχής.  

       Ένα τέτοιο πρόσωπο, όπως θα δούμε παρακάτω στην 
παρουσίαση του βιβλίου, ήταν και ο άγιος Ιωάννης 
Βατάτζης ο Ελεήμων.  

       Πρώτα ο Άγιος και μετά ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς. 

 



 
Ήθελα μέσα απ’ αυτό το βιβλίο να τονιστεί: 

    Αρχικά η προσωπικότητα του Ιωάννη ως 
πρότυπο δίκαιης διαχείρισης των υποθέσεων 
μιας αυτοκρατορίας σε παρακμή, υπό κατοχή 
και διάλυση. Μιας προσωπικότητας που 
εμπνέονταν και κινούνταν από και μέσα στις 
αξίες της Ορθόδοξης πίστης με 
ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. 

    Έπειτα την απομυθοποίηση του αγίου ή την 
αποκάλυψη  του προσώπου του πέρα από τον 
μύθο, μέσα από ένα κατά τη γνώμη μου απλό 
παιδικό παραμύθι. 

 



     Τέλος, ως εκπαιδευτικός στο χώρο της 
προσχολικής αγωγής, προσπάθησα να φέρω τα 
παιδιά λίγο κοντά στα μονοπάτια της 
βυζαντινής ιστορίας ,τέχνης και πολιτισμού 
ώστε να γευθούν, να ανακαλύψουν  και να 
γνωρίσουν πτυχές από τον τρόπο ζωής, τα 
έθιμα και τις συνήθειες των προγόνων μας, 
εκείνης της εποχής. 

 



     Ας ταξιδέψουμε για λίγο στην εποχή του Βυζαντίου όπου 
η Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
είχε  πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη.  
  

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7


O θάνατος του  

Κωνσταντίνου 

Παλαιολόγου 

Ο τρόπος με τον οποίο 

πέθανε ο αυτοκράτορας 

δεν έγινε ποτέ 
γνωστός με 
σαφήνεια.  
Οι συγγραφείς της 

Άλωσης που ήταν 

παρόντες στις τραγικές 

εκείνες στιγμές, 

διηγούνται διαφορετικές 
ιστορίες.  

 

O τελευταίος Βυζαντινός 

Αυτοκράτορας της Κων/πολης 

ήταν ο 
 Κων/νος ΙΑ’ Δραγάσης 
Παλαιολόγος                      

  
Η βασιλεία του διήρκησε 

 από το 1449 εως   

την 29=η Μαϊου 1453,  

κατά τη διάρκεια  

της  Άλωση της Πόλης 



      Μια από αυτές θέλει τον αυτοκράτορα  Κων/νο να 
παραλαμβάνεται την ύστατη στιγμή από έναν άγγελο 
Κυρίου και να τοποθετείται μέσα σε κάποια κρύπτη 
εντός του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας όπου και θα 

περιμένει  

έως ότου το «βασιλικό έθνος» 

 αναστηθεί και ζητήσει  

την ελευθερία του εκδικούμενο  

τους κατακτητές.  

 



 *Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τόμ. 5, σ. 

135, εκδ. Αθηνών, 1986 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1


Υπάρχει κaι ένας 
παρόμοιος  

 θρύλος που 
διαφοροποιεί το 

πρόσωπο με το οποίο 
ταυτίζεται 

 ‘’ο μαρμαρωμένος 
βασιλιάς’’  

Διάφοροι επιστήμονες και μελετητές, 
αμφισβητούν το παραπάνω πρόσωπο στο 
οποίο αναφερθήκαμε  







Ο Ιωάννης Γ΄ Δούκας Βατάτζης (Διδυμότειχο 1193 -
 Νυμφαίο Μικράς Ασίας 3 Νοεμβρίου 1254) ήταν ο 
δεύτερος αυτοκράτορας της Νίκαιας (1222-1254). 
Διάδοχος και γαμπρός του Θεοδώρου Α΄ Λάσκαρη. 
Ένας κυβερνήτης που κατάφερε να ανορθώσει 
κοινωνικά και οικονομικά το κράτος, θέτοντας τις 
βάσεις για την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης.  
Η τριανταδιάχρονη βασιλεία του χαρακτηρίζεται από 
συνεχή πρόοδο σε όλους τους τομείς της ζωής του.  
Αρκετά χρόνια μετά τον θάνατό του αναγνωρίστηκε 
ως Άγιος και η μνήμη του τιμάται με ιδιαίτερη 
ευλάβεια, στις 4 Νοεμβρίου. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CF%85%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1193
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%99%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%99%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%99%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%99%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/3_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1254
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1222
https://el.wikipedia.org/wiki/1254
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%91'_%CE%9B%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82


 
Οι Βυζαντινοί ιστορικοί, (Έλληνες και αλλοδαποί) τον 
επαινούν και τον κατατάσσουν μαζί με τους 
μεγαλύτερους αυτοκράτορες του Βυζαντίου. 

    Ο Γεώργιος Ακροπολίτης (1217-1281) στο έργο του «Χρονική 

Συγγραφή», αναφερόμενος στα ηγετικά προσόντα του Ιωάννη 

Βατάτζη, αναφέρει ότι: «ακόμη και δέκα φορές μεγαλύτερη χώρα αν 

είχε υπό την εξουσία του ο αυτοκράτορας Ιωάννης, πάλι θα 

μπορούσε να την κυβερνήσει σωστά και να την προφυλάξει από 

τους εχθρούς». Ο Ακροπολίτης γνώρισε από κοντά τον Βατάτζη και 

στο παραπάνω έργο του , τον επαινεί ότι ήταν φιλάνθρωπος, πράος 

και φιλόδωρος 



Ο θρύλος του  
‘’Μαρμαρωμένου βασιλιά’’ 
εγκωμιάζεται στο 
πρόσωπο του Ιωάννη 
Βατάτζη, όπου κρατά το 
σπαθί του και όταν βγει 
τελείως από την θήκη  θα 
ξανακατακτήσουνε οι 
Έλληνες την Κων/πολη .Ο 
Ταξιάρχης τον 
‘’μαρμάρωσε’’ και όταν 
έρθει ο κατάλληλος καιρός 
ο Ταξιάρχης θα τον 
αναστήσει .Τότε θα έχει 
βγει τελείως το σπαθί από 
τη θήκη του.



ΈΝΑΣ ΜΥΘΟΣ … 
          ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ  

 

‘’Ο Μαρμαρωμένος   
Βασιλιάς’’,  

    αποτελεί μια 
μυθ-ιστορία, 
όπως την 
ονόμασα 
προσωπικά, 
γιατί συνδυάζει 
την ιστορική 
πραγματικότητα 
της ζωής ενός 
ανθρώπου με 
τον θρύλο που 
Τον ακολουθεί. 

 
 



   Ο ‘’Μαρμαρωμένος 

Βασιλιάς’’ είναι γραμμένος σε  

έμμετρο λόγο, απλό και λιτό.  

Ελάχιστοι στίχοι 

παρουσιάζουν  αρρυθμίες. Το 

κείμενο αντιπροσωπεύεται με 

αντίστοιχη της αφήγησης 

εικονογράφηση, ώστε να 

υπάρχει περισσότερη 

κατανόηση και αμεσότητα 

ανάμεσα σ’ αυτό και το παιδί . 
Η πλοκή γίνεται με μια 

ευδιάκριτη σειρά, αφού 

εξιστορεί μέσα σε λίγες 

σελίδες τη ζωή ενός 

ανθρώπου που αγίασε μέσα 

από την εποχή του .  



        Η εικονογράφηση  είναι  

λιτή, έχει μια δυναμική χωρίς 

να είναι αυστηρή αλλά 

προσιτή και ευχάριστη στα 

παιδιά.  Έχει τη δική της 

λειτουργικότητα μέσα στο 

κείμενο. Η εικόνα 

«αναμεταδίδει» ό, τι και το 

κείμενο, με αποτέλεσμα να 

ενισχύεται το δεύτερο. 
Αναλαμβάνει έναν 

διευκρινιστικό και βοηθητικό 

ρόλο. 

    

         



  Το βιβλίο τούτο συμβάλλει 

στην πνευματική καλλιέργεια 

του παιδιού  καθώς και στο 

μαθησιακό- γνωστικό του 

επίπεδο, τον εμπλουτισμό του 

λεξιλογίου του αλλά και της 

γλωσσικής του ανάπτυξης 

γενικότερα. 

   Ακόμη, δίνει τη δυνατότητα  

να ταυτιστεί με τον ήρωα και να 

ξεπεράσει τα όρια της 

πραγματικότητας με έναν δικό 

του φανταστικό, μοναδικό 

τρόπο. 



       Επιπρόσθετα, το παιδί 

εκτονώνεται και ικανοποιείται 

συναισθηματικά ζώντας έμμεσα 

τα βιώματα των ηρώων, των 

απλών ανθρώπων εκείνης της 

περιόδου, κάτι που είναι πολύ 

σημαντικό γι’ αυτό. Παρόλο που 

ζει σ’ έναν κόσμο βίας 

ικανοποιείται να βλέπει το δίκαιο 

και το καλό να θριαμβεύουν, 

γιατί έχει ανεπτυγμένο το 

αίσθημα του δικαίου. 

 





 
Διάρκεια 
προγράμματος: περίπου 
3 μήνες  
 
Χώρος υπολοίησης: 10ο  
νηπ. Αλεξ/πολης 
Αριθμός  μαθητών: 11 
  
Γνωστικό αντικείμενο: 
βυζαντινή ιστορίa 
 
Στόχοι: Γνωστικός - 
Νοητικός τομέας 
Πνευματική καλλιέργεια 
Προσωπική- κοινωνική-

συναισθηματική 
ανάπτυξη 

  
 
      

Σχέδιο δράσης 
 



ΓΛΩΣΣΑ 

 
 να αφηγούνται 

 να περιγράφουν 

 να εξηγούν και να ερμηνεύουν 

 να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους 

λόγο 

 να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές όπως 

εικόνες, παλιά αντικείμενα, έργα τέχνης στα οποία 

συνυπάρχουν ο γραπτός λόγος και η εικόνα 

 να αναγνωρίζουν και να συγκρίνουν διαφορετικές μορφές 

του γραπτού λόγου, όπως π.χ. το χειρόγραφο και το 

έντυπο κείμενο, αλλά και την ελληνική βυζαντινή γραφή 

  να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου 

επικοινωνίας, μεταφοράς πληροφοριών  

 

 

 

 

 







ΒΥΖΑΝΤΙΟ 















 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 
 να προβληματίζονται και να ερευνούν διάφορες 

καταστάσεις, να στηρίζονται σε προηγούμενες 
γνώσεις  να κάνουν απλές υποθέσεις ώστε να 
καταλήγουν σε σχετικά συμπεράσματα 

 

 να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν υλικά, μέσα 
και καταστάσεις που συνδέονται με την καθημερινή 
ζωή 

 

 να «ερμηνεύουν» γενικά στοιχεία του κόσμου που 
τα περιβάλλει ,μέσα από διαδικασίες παρατήρησης 
και περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόμησης, 
αντιστοίχισης, σειρoθέτησης και συμβολικής 
αναπαράστασης 

 
 
 
 

















ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ 
 
    Τα παιδιά προσεγγίζοντας από πολλές και διαφορετικές 

πλευρές ένα θέμα έχουν ευκαιρίες να εκφραστούν με 
πολλούς και διαφορετικούς τρόπους 

 

 Όπως με σχέδια, ζωγραφική, πλαστικές τέχνες, 
κατασκευές, δραματοποίηση, χορό, μουσική, 
μεταβιβάζουν ιδέες, συναισθήματα, γνώσεις, 
παρατηρήσεις και εκφράζουν τη φαντασία τους 

 

 οι αναπαραστάσεις των παιδιών μπορούν να 
δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για την εξέλιξή 
τoυς στην πορεία προσέγγισης ενός θέματος 

 





















ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 
     Στο νηπιαγωγείο ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μπορεί να 

αξιοποιηθεί ως ένα ακόμα εκπαιδευτικό εργαλείο για την 
υποστήριξη της μάθησης των παιδιών. Για να κατανοήσουν τα 
μικρά παιδιά τη χρησιμότητά του είναι αναγκαίο: 

 

 να δουν τον υπολογιστή να χρησιμοποιείται για 
την αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών και 
επίλυση προβλημάτων σε ένα πλαίσιο που έχει 
νόημα για τα ίδια 

 

 στη διάρκεια ανάπτυξης θεματικών 
προσεγγίσεων ή σχεδίων εργασίας δίνονται  
ευκαιρίες για αναζήτηση πληροφοριών, εικόνων  

 





Γνωριμία με το βυζαντινό πολιτισμό 
Το παραπάνω βιβλίο θα μπορούσε να δώσει μια αφορμή 

ώστε να τοποθετηθούν τα παιδιά στο χώρο και το χρόνο 
που θέλουμε, για να προκύψει μια  

σύνδεση του παρελθόντος τους με το παρόν 
   παρατηρώντας και περιγράφοντας συγκεκριμένες εικόνες μέσα από το  

   παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού που δεν τις έχουν ξαναδεί  

 



 

 Αφού διαβάσαμε το βιβλίο…τις 
επόμενες ημέρες ξεκινώντας με 
το παιχνίδι του κρυμμένου 
θησαυρού , βρήκαν τα παιδιά 
κρυμμένες καρτέλες, τις έφεραν 
   στην παρεούλα και 
προσπαθούσαν  να τις 
περιγράψουν ώστε να βρουν  ποιο 
αντικείμενο απεικονίζεται 
     
     



      περιγράφοντας τις μορφές που βλέπουν και τα ρούχα που φορούν  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
Δημιουργήθηκαν ερωτήματα, διάλογοι μεταξύ τους όπως:  
-Γιατί έχουν τα ρούχα τους σταυρούς; 
 -Είναι όλοι παπάδες; 
 -Όχι αφού είναι χριστιανοί 
 
    
                                                                         
  

 



       αναγνωρίζοντας κάποια αντικείμενα, σύμβολα  

π.χ τον δικέφαλο αετό της ΑΕΚ, δισκοπότηρα, ασπίδες, ευαγγέλιο, 
τέμπλο ναού  

  



    Κάνοντας δραματοποιήσεις και παίζοντας παιχνίδια ρόλων 

Στέψη 

αυτοκρ

άτορα 

Κόρες αυτοκράτορα 

Σύζυγος 

αυτοκράτο

ρα 



     μαθαίνοντας συγκεκριμένες λέξεις-όρους 

 

 

ΣΤΕΜΜΑ 

 

 

 

 

                                               ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ 

  ΨΗΦΙΔΩΤΟ 

 

 

 

                                                                           

 ΑΛΩΣΗ                                  ΒΥΖΑΝΤΙΟ 



    βγάζοντας συμπεράσματα για τα επαγγέλματα της 
εποχής, την καθημερινή ζωή 

 

 
 
 
      
     μιλώντας για την εξουσία και την διοίκηση 
     βασιλεία, δικτατορία, δημοκρατία 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 



     Ψηφιδωτά  [τεχνική] 
 

       

          

 

 

 

 

 

 

 

           Αγιογραφία 
 ΠΑΝΑΓΙΑ  
ΑΓΙΟΣΟΡΙΤΙΣΣΑ 



Από την επίσκεψη της αγιογράφου στο χώρο 
του νηπιαγωγείου μας 





 συμμετέχοντας σε εικαστικές δραστηριότητες 

 π.χ. φτιάχνοντας νομίσματα από πηλό, πλαστελίνη, 
κοσμήματα 

 

 

 

 

 

  σημαίες της εποχής, κάστρα, πανοπλίες, σπαθιά  

  και άλλα αντικείμενα της εποχής 

 

 

 
 
 
 
 

 





Από την επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε στο 
Εκκλησιαστικό Μουσείο παρακολουθώντας το πρόγραμμα:     
‘’ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ  ΣΤΗΝ  ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑ’’











            φτιάξαμε επιτραπέζια 
παιδαγωγικά  παιχνίδια 
 

 ντόμινο 
 ταυτοποίηση εικόνων ασπρόμαυρες-έγχρωμες 
 παιχνίδι μνήμης 
 παζλ [επαγγελμάτων] 
 χρονικών ακουλουθιών [γάμος, ύφασμα] 
 γραφής  

κρυμμένων λέξεων 
 

 































Τα παιδιά μέσα από το κείμενο : 

 

διέκριναν κάποιες από τις βασικές αρετές του Βατάτζη, 

όπως η φιλανθρωπία , η αγάπη του για το συνάνθρωπο 

και τον σύγκριναν με τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος είχε 

ιδρύσει νοσοκομεία, γηροκομεία, σχολεία … μια πόλη 

ολόκληρη…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



σχολίασαν τη δυνατή πίστη και ελπίδα του Ιωάννη στο Θεό, 

την προσευχή όταν βρίσκονταν σε δύσκολες 

καταστάσεις αλλά και την αγάπη του για την ορθοδοξία, 

αφού τη διέδιδε παντού όπως οι Άγιοι μας 

  

 

  

Παναγία η 

Νικοποιός 



Επίσης, διέκριναν την αισιοδοξία  

που πρέπει να ’χει ο άνθρωπος 

 στη ζωή για τα όνειρα, 

 τους στόχους του αλλά 

 και για τα πιο 

 απίθανα πράγματα  

που θέλει 

 να πετύχει 

 



   Ενότητες 

 
    που μπορούν να δουλευτούν 

 ξεχωριστά η κάθε μια ή ανάλογα 

 με το πού θέλει να εστιάσει  

 ο/η  εκπ/κος 



Η στέψη του βασιλιά στο Βυζάντιο 





                       Η οικία στο Βυζάντιο 



Η γυναίκα στο Βυζάντιο 



 Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο 



Τα επαγγέλματα στο Βυζάντιο 



Η διασκέδαση 
στο Βυζάντιο 



Η ενδυμασία στο Βυζάντιο 





Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο 





Το νόμισμα στο Βυζάντιο 



Ο ναός στο Βυζάντιο 



Η τέχνη στο Βυζάντιο 



Ο εξοπλισμός των στρατιωτών στο Βυζάντιο 



Ο πολεμικός εξοπλισμός στο Βυζάντιο



Η “σημαία” του Βυζαντίου… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Τα 4 Β των Παλαιολόγων σήμαιναν Βασιλεύ 
Βασιλέων Βασιλεί Βοήθει = Βασιλιά των Βασιλέων 
(Χριστέ), βοήθα το βασιλιά (το Βυζαντινό 
αυτοκράτορα). 



Φύλλα δραστηριοτήτων 

φύλλα εργασίας, που 
συνδυάζουν την εμπέδωση 
της γνώσης με την 
ψυχαγωγία και τη 
δημιουργική έκφραση κάθε 
παιδιού. 



Ζωγράφισε όπως φαντάζεσαι τον Κοιμώμενο Βασιλιά 

Ιωάννη. 



Ποια ήταν η πρώτη σημαία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας; 

Κύκλωσέ την και προσπάθησε να την ζωγραφίσεις. 



Αντιστοίχησε κάθε αντικείμενο με την αντίστοιχη φωνούλα. 

Α 

 

Σ 

 

Π 

  

Κ

   

Ν 



Βάλε σε κύκλο τον αυτοκράτορα Ιωάννη  Βατάτζη. 



Σ – ΜΑΙΑ                                    Ε        Α     Η       Ι   

 

  

  

ΙΩ – ΝΝΗΣ 

  

  

ΑΓΓ- ΛΟΣ 

  

  

ΒΑΣ – ΛΙΑΣ 

 



Με τι πολεμούσαν οι στρατιώτες στο Βυζάντιο;  

ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ 



Συνέχισε το μοτίβο του κάστρου. 



Χρωμάτισε τον βασιλιά. Τι κρατά στο δεξί του χέρι ; 

ΞΙΦΟΣ 

Γράψε την αντίστοιχη λέξη 

ΣΚΗΠΤΡΟ 



Διακόσμησε την κορώνα. 



Απαρίθμησε τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Γράψε τον 

αριθμό στο αντίστοιχο κουτάκι. 



Ένωσε τα όμοια νομίσματα με μια γραμμή. 



Ζωγράφισε κι εσύ ένα δικό σου νόμισμα. 



Χρωμάτισε 

τον 

αυτοκράτορα 

με την 

βασίλισσα κι 

έπειτα 

ζωγράφισε 

ένα  

διακοσμητικό 

αντικείμενο 

στο χέρι 

τους. 



Σε τι χρησίμευαν τα παρακάτω σκεύη; 



Τι  φορά ο  αυτοκράτορας; Κύκλωσε τα αντίστοιχα αντικείμενα και 
γράψε τη λεξούλα. 

 

  

ΣΤΕΜΜΑ 

  

 ΚΟΚΚΙΝΑ 

                ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

  

 ΖΩΝΗ 

  

 

  

ΠΟΥΛΟΒΕΡ 
  
  

  
 



Ξεχώρισε τις βυζαντινές εικόνες και βρες ομοιότητες και 

διαφορές με τις σύγχρονες.  



Ζωγράφισε την Αγιά – Σοφιά. 



Έχει σχέση η παρακάτω εικόνα με την σημαία δίπλα; 

Κύκλωσε τα 4 βήτα στις παρακάτω λεξούλες. 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΒΑΣΙΛΕΩΝ  ΒΑΣΙΛΕΙ  ΒΟΗΘΕΙ 



Τι παρατηρείς στο παρακάτω νόμισμα;  



Κόψε μικρά κομμάτια από λεπτό χρυσόχαρτο και κόλλησέ τα 

πάνω στην εικόνα του Χριστού, ώστε να γίνει ψηφιδωτή. 



Πόσα είναι τα αντικείμενα κάθε φορά; Γράψε τον αντίστοιχο 

αριθμό στο κουτάκι. 



Συνέχισε το μοτίβο, αφού κόψεις και κολλήσεις το αντίστοιχο 

στην κατάλληλη σειρά. 



Ταυτοποίησε τις εικόνες με τις αντίστοιχες ασπρόμαυρες. 





Τι σημαίνουν τα γράμματα που απεικονίζονται πάνω στο Σταυρό; 

Έπειτα χρωμάτισέ τον και κόψε γύρω-γύρω. Κόλλησέ το σε 

χρυσόχαρτο για να γίνει μια όμορφη κάρτα. 





  


