
Όταν το μήλο της Έριδας χάνεται κι ο Πάρις δεν 
έχει πια μήλο για να δώσει στη θεά που θα επιλέξει 
ως ομορφότερη, το Γραφείο Ερευνών
«Οι 12 θεοί» αναλαμβάνει τη δεύτερη υπόθεσή 
του. Περσεφόνη, Άρτεμη και Εστία, που θεωρούν 
πως η ομορφιά δεν πηγάζει από την εξωτερική 
εμφάνιση και ίσως πικράθηκαν που δεν ήταν 
υποψήφιες, συγκεντρώνουν αρχικά τις υποψίες. 
Κάποια παράξενα όμως κίτρινα ίχνη στην Τρωάδα 
θα οδηγήσουν τελικά τον Ερμή στο πολυπόθητο 
μήλο – αλλά και σε ένα μεγάλο δίλημμα…

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
για μαθητές Γ ,́ Δ ,́ Ε  ́& ΣΤ  ́ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

βασισμένες στο βιβλίο του Φίλιππου Μανδηλαρά

Οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος, σε συνεργασία με την παιδαγωγό Λίζα Κουτσουδάκη, 
έχουν σχεδιάσει μια σειρά προτεινόμενων δραστηριοτήτων για εκπαιδευτικούς και μαθητές,

με αφορμή τα βιβλία της σειράς «Οι 12 θεοί ντετέκτιβ» του Φίλιππου Μανδηλαρά.
Τέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα, ένα για το κάθε βιβλίο,

το καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 8 δραστηριότητες, με ανάλυση και οδηγίες
για τη διδακτική μεθοδολογία τους, με σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία εναλλακτικής προσέγγισης

(π.χ. θεατρικό παιχνίδι, δημιουργική γραφή, STEM δραστηριότητες κ.ά.).
Όλες οι προτεινόμενες δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν είτε διά ζώσης είτε διαδικτυακά.

ΠΟΙΟΣ ΕΚΛΕΨΕ ΤΟ ΜΗΛΟ ΤΗΣ ΕΡΙΔΑΣ
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Στόχος
Να μάθουν οι μαθητές να επιδεικνύουν έμπρακτα σεβασμό σε όλα τα άτομα/ομάδες, να συνδέουν 
δικά τους βιώματα με την έννοια της αποδοχής της διαφορετικότητας.

Σκοπός

Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους, να 
εκφραστούν δημιουργικά, να λειτουργήσουν ομαδοσυνεργατικά, να εκφράσουν συναισθήματα, 
να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα των άλλων, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, 
αυτοπειθαρχία και θετική εικόνα για τον εαυτό τους και τους άλλους.

Προετοιμασία

Με αφορμή τα κεφάλαια 2, 3, 4, 5 & 6, και πιο συγκεκριμένα όσα αναφέρονται στην έννοια της 
ομορφιάς, ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να συζητήσουν για τον εαυτό τους και τους 
άλλους, π.χ.: Ποιο πιστεύετε ότι είναι το χάρισμά σας; Τίνος και ποιο χάρισμα  θαυμάζετε και γιατί;

Μέσα από ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, τους ενθαρρύνει να συζητήσουν για την έννοια της 
ομορφιάς, π.χ.: Τι πιστεύετε ότι είναι ομορφιά και γιατί; Τι σημαίνει για εσάς ομορφιά; Ποια 
στοιχεία πιστεύετε ότι προσδιορίζουν την ομορφιά και γιατί;

Τους προτείνει να δημιουργήσουν το πορτρέτο ενός συμμαθητή/μιας συμμαθήτριας και να 
δουλέψουν με κάποιον/α που δεν γνωρίζουν καλά ή δεν κάνουν παρέα.

Μέσα διδασκαλίας - 
Υλικά

Το βιβλίο, Α3 λευκά χαρτιά, μολύβια, είδη χειροτεχνίας, σχεδίου και ζωγραφικής, ανακυκλώσιμα 
υλικά όπως: περιοδικά και εφημερίδες. Συμπληρωματικά, στη διαδικτυακή προσαρμογή εφαρμογής 
διδασκαλίας, προτείνεται η χρήση των Breakout Rooms (διαχωρισμός συμμετεχόντων σε 
διαφορετικά δωμάτια) και του Whiteboard (online ψηφιακός πίνακας).

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Δημιουργία 
πορτρέτων

Ανάλογα με τον αριθμό και τη δυναμική της ομάδας, ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τους μαθητές να 
δουλέψουν σε ζευγάρια και να δημιουργήσουν ο ένας το πορτρέτο του άλλου.

Τους ενθαρρύνει να συζητήσουν και να κάνουν ερωτήσεις ώστε να γνωριστούν καλύτερα, π.χ.: τα 
χόμπι, τα ενδιαφέροντα, τα μέλη της οικογένειας, τα κατοικίδιά τους, τα ενδιαφέροντα τους.

Τους παροτρύνει να παρατηρήσουν καλά ο ένας τον άλλο και να επιλέξουν υλικά, να συνθέσουν 
λέξεις και εικόνες ώστε να φιλοτεχνήσουν το πορτρέτο του συμμαθητή/της συμμαθήτριάς τους 
και να το παρουσιάσουν.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Δημιουργία 
πορτρέτων

Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να επιλέξουν κάποιον συμμαθητή/συμμαθήτρια ώστε να 
δημιουργήσουν το πορτρέτο του/της. Εξηγεί ότι χρειάζεται να παρατηρήσουν ο ένας τον άλλο και 
στη συνέχεια να φιλοτεχνήσουν ένα πορτρέτο χρησιμοποιώντας ό,τι υλικά έχουν στη διάθεσή τους. 
Breakοut Rooms: Δημιουργία δωματίων, καταμερισμός μαθητών σε ομάδες και διαχωρισμός σε 
διαφορετικά δωμάτια, π.χ.: ανά δυάδες ή τετράδες, επεξήγηση διαδικασίας και ρύθμιση χρόνου 
επιστροφής στο κύριο δωμάτιο (π.χ.: 10 λεπτά). Δημιουργία πορτρέτων ανά ομάδες.

Ατομική εργασία: Ο κάθε μαθητής δημιουργεί το πορτρέτο ενός συμμαθητή/συμμαθήτριας 
χρησιμοποιώντας ό,τι υλικά έχει στη διάθεσή του/της.

Εφόσον δεν επαρκεί ο χρόνος, προτείνεται ο εκπαιδευτικός να ζητήσει να μην ολοκληρωθεί η 
διαδικασία δημιουργίας πορτρέτων στο διαδικτυακό μάθημα, και αντ’ αυτού να συνεχίσουν με μια άλλη 
δραστηριότητα. Ενθαρρύνει τους μαθητές να παρουσιάσουν τον εαυτό τους (χόμπι, ενδιαφέροντα, 
οικογένεια, φίλους, συγγενείς) και στη συνέχεια τους προσκαλεί, έναν έναν, να παρουσιάσουν έναν 
συμμαθητή/μια συμμαθήτρια σε πρώτο ενικό, π.χ.: Είμαι ο/η και μου αρέσει…
Ο εκπαιδευτικός, καταγράφει στο Whiteboard ή σ’ ένα μεγάλο φύλλο χαρτί όσα κατατίθενται και τα 
παρουσιάζει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ώστε να ακολουθήσει συζήτηση. Δίνει οδηγίες για 
τον τρόπο που επιθυμεί να ολοκληρώσουν οι μαθητές το έργο τέχνης τους και υπενθυμίζει τον τρόπο 
ανάρτησης του ψηφιακού υλικού (π.χ. πορτρέτο) σε κοινόχρηστο φάκελο που έχει ετοιμάσει.

Κλείσιμο- 
Αξιολόγηση

Οι μαθητές καλούνται να σχολιάσουν τη διαδικασία, να εκφράσουν συναισθήματα, να μοιραστούν 
εμπειρίες, να διατυπώσουν απόψεις, να αναστοχαστούν και να αναθεωρήσουν.

Χρήσιμα 
links- 
Πληροφορίες

Για τη διαφορετικότητα: 

https://www.youtube.com/watch?v=1mcCLm_LwpE 
https://www.youtube.com/watch?v=PDHIyrfMl_U 
https://www.youtube.com/watch?v=UB3nKCNUBB4 
https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94&t=4s

Break Out Rooms – Whiteboard:

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476093-Enabling-breakout- rooms
https://help.webex.com/en-us/nft9foq/Webex-Meetings-Create-Breakout-Sessions
https://help.webex.com/en-us/zfhy55/Use-the-Whiteboard-on-Cisco-Webex-Boards
https://support.microsoft.com/el-gr/office
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/WebexMeetings_UserInstructions_
Teacher.pdf

ΠΟΙΟΣ ΕΚΛΕΨΕ ΤΟ ΜΗΛΟ ΤΗΣ ΕΡΙΔΑΣ
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Στόχος
Να μάθουν οι μαθητές την ελληνική μυθολογία, να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν στοιχεία  και 
πληροφορίες για τους Θεούς του Ολύμπου.

Σκοπός
Να εκπαιδευτούν στην οργάνωση και περίληψη δεδομένων, να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να 
αναζητήσουν απαντήσεις, να θέσουν ερωτήματα, να αναστοχαστούν και να αναθεωρήσουν.

Προετοιμασία

Ο εκπαιδευτικός συζητά για τις πληροφορίες και τα στοιχεία που υπάρχουν στο βιβλίο για τους 
θεούς, θεότητες και άλλα πρόσωπα του βιβλίου, π.χ.: Ερμή, Δία, Κασσάνδρα, Ήρα, Πάρι, Αφροδίτη, 
Αθηνά, Περσεφόνη, Εστία, Άρτεμη.

Ενθαρρύνει τους μαθητές να ανακαλέσουν τη μνήμη τους, να μοιραστούν γνώσεις τους, να 
καταγράψουν πληροφορίες και στοιχεία (ιδιότητες, σύμβολα και χαρακτηριστικά) που γνωρίζουν.

Μέσα διδασκαλίας - 
Υλικά

Το βιβλίο, Α4 λευκά χαρτιά, μολύβια, εποπτικό υλικό: φωτογραφίες, slide, βιβλία ή εικόνες 
με αρχαιολογικά ευρήματα (αγάλματα, αγγεία) που παρουσιάζουν τους Θεούς του Ολύμπου. 
Προτείνεται επίσκεψη σε βιβλιοθήκη, διαδικτυακή περιήγηση ή εκδρομή σε μουσείο, π.χ.: Μουσείο 
Ακρόπολης, Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Έρευνα για 
τους Θεούς 
του Ολύμπου

Ανάλογα με την ηλικία, τον αριθμό, τα ενδιαφέροντα και τη δυναμική των μαθητών, ο εκπαιδευτικός 
προτείνει στους μαθητές να χωριστούν σε ομάδες και τους προσκαλεί να ερευνήσουν στοιχεία για 
τους Θεούς του Ολύμπου.

Ο εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές να χωριστούν σε ομάδες, να επιλέξουν ένα πρόσωπο, 
π.χ.: Ερμή, Ήφαιστο, Αφροδίτη, Αθηνά, Απόλλωνα, Αμφιτρίτη, Τρίτωνα και να δουλέψουν 
ομαδοσυνεργατικά στην έρευνα και καταγραφή στοιχείων και πληροφοριών, επεξήγηση διαδικασίας 
έρευνας σε βιβλία, εικόνες, το διαδίκτυο ή μουσείο. Παρουσίαση ομάδων και συζήτηση.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Διαδικτυακή 
επίσκεψη 
σε Μουσείο

Ο εκπαιδευτικός προσκαλεί με παιγνιώδη τρόπο τους μαθητές να ετοιμαστούν για εκδρομή: Τσάντες, 
τετράδια, μολύβια και τους ενημερώνει ότι θα περιηγηθούν διαδικτυακά σε ένα μουσείο. Μοιράζεται 
την εικόνα που παρουσιάζει τα εκθέματα του μουσείου επιλογής του, ενθαρρύνει τους μαθητές να 
«περιηγηθούν» στις αίθουσες και να εντοπίσουν αρχαιολογικά ευρήματα (π.χ.: αγάλματα, αγγεία) που 
παρουσιάζουν κάποιον θεό ή θεότητα που αναφέρεται στο βιβλίο π.χ.: Ερμή, Δία, Κασσάνδρα, Ήρα, 
Πάρι, Αφροδίτη, Αθηνά, Περσεφόνη, Εστία, Άρτεμη.

Κλείσιμο- 
Αξιολόγηση

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι μαθητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς 
τους και ο εκπαιδευτικός καταγράφει όσα κατατίθενται σ’ ένα μεγάλο φύλλο χαρτί, στον πίνακα ή 
στο Whiteboard. Προτρέπει τους μαθητές να συζητήσουν και να συγκρίνουν τις πληροφορίες που 
ανακάλυψαν με όσα περιγράφει ο συγγραφέας και παρουσιάζει η εικονογράφος στις εικόνες του 
βιβλίου, π.χ.: χαρακτηριστικά προσώπου, ένδυση, κόμμωση, κατοικία, σύμβολο, ιστορικές αναφορές.

Χρήσιμα links- 
Πληροφορίες

Προτάσεις Μουσείων:
https://www.theacropolismuseum.gr/polymesa/eikoniki-periigisi-google-arts- culture
https://www.namuseum.gr/collections/ https://www.britishmuseum.org/ 

Whiteboard:
https://support.microsoft.com/el-gr/office
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205677665-Sharing-a-whiteboard
https://help.webex.com/en-us/zfhy55/Use-the-Whiteboard-on-Cisco-Webex- Boards
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Στόχος
Να μάθουν οι μαθητές να έχουν συνθετική σκέψη και ρηξικέλευθη αντίληψη, να εκπαιδευτούν στην 
οργάνωση και περίληψη δεδομένων.

Σκοπός

Να εκπαιδευτούν στην οργάνωση και περίληψη δεδομένων, να διευρύνουν τις γνώσεις τους,
να καλλιεργήσουν επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητες, να μάθουν να επιλύουν προβλήματα 
τόσο ατομικά όσο ομαδικά.

Προετοιμασία

Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να ανακαλέσουν τη μνήμη τους, να μοιραστούν τις 
γνώσεις τους, να ερευνήσουν και να καταγράψουν πληροφορίες και στοιχεία (ιδιότητες, σύμβολα και 
χαρακτηριστικά) για τους θεούς, θεότητες και άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στο βιβλίο, π.χ.: Ερμή, 
Δία, Κασσάνδρα, Ήρα, Πάρι, Αφροδίτη, Αθηνά, Περσεφόνη, Εστία, Άρτεμη.

Τους προτείνει να δημιουργήσουν ένα σταυρόλεξο. Τους καθοδηγεί στη διαδικασία επιλογής 
και αξιοποίησης στοιχείων και πληροφοριών μέσα από τη διατύπωση βοηθητικών ερωτήσεων, 
π.χ.: Τι στοιχεία μάς δίνει ο συγγραφέας; Πώς περιγράφει κάθε ήρωα; Με ποιον τρόπο μπορούμε 
να καταγράψουμε και να αξιοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας δίνονται; Πώς μοιάζει ένα 
σταυρόλεξο; Τι στοιχεία δίνονται; Πόσες στήλες έχει;

Τους παρουσιάζει το είδους σταυρόλεξου που καλούνται να δημιουργήσουν (ανάλογα με την ηλικία 
των μαθητών και τα ενδιαφέροντα τους). Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιοι τύποι σταυρόλεξων: 1. 
Κλασικό, 2. Σκανδιναβικό, 3. Αμερικάνικο, 4. Κρυπτογραφικό.

Μέσα διδασκαλίας - 
Υλικά

Το βιβλίο, Α4 λευκά χαρτιά, μολύβια, δείγματα τύπων σταυρόλεξου. Εναλλακτικά, προτείνεται η 
χρήση υπολογιστών και η αξιοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών ή λογισμικά γνωστικών αντικειμένων 
για τη δημιουργία σταυρόλεξων. Στη διαδικτυακή προσαρμογή της εφαρμογής διδασκαλίας, 
ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει ένα σταυρόλεξο της επιλογής του, σε αρχείο Word, 
διαφάνεια Power Point ή με τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας, π.χ.: Wordwall.

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Δημιουργία 
σταυρόλεξου

Ενθάρρυνση μαθητών να ερευνήσουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που δίνονται στο βιβλίο, να 
επιλέξουν ποια επιθυμούν να αξιοποιήσουν και να τα καταγράψουν σε μορφή γρίφων ή ερωτήσεων 
δημιουργώντας έτσι το δικό τους σταυρόλεξο. Καθοδήγηση διαδικασίας και επίλυσης σταυρόλεξων.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Δημιουργία 
σταυρόλεξου

Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να ερευνήσουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που 
δίνονται στο βιβλίο, να επιλέξουν ποια επιθυμούν να αξιοποιήσουν και να τα καταγράψουν σε μορφή 
γρίφων ή ερωτήσεων δημιουργώντας έτσι το δικό τους σταυρόλεξο.

Ατομικό Σταυρόλεξο: : Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να παρουσιάσουν με τη σειρά 
τις πληροφορίες και τα στοιχεία που κατέγραψαν και εν συνεχεία να δημιουργήσουν το δικό τους 
σταυρόλεξο.

Ομαδικό Σταυρόλεξο: Ο εκπαιδευτικός μοιράζεται την οθόνη του και παρουσιάζει το σταυρόλεξο που 
δημιούργησε ή τη ψηφιακή πλατφόρμα της επιλογής του και προσκαλεί τους μαθητές να απαντήσουν 
στις ερωτήσεις ή να λύσουν τους γρίφους

Ο εκπαιδευτικός δίνει οδηγίες για τον τρόπο ανάρτησης του ψηφιακού υλικού (π.χ. σταυρόλεξο) σε 
κοινόχρηστο φάκελο που έχει ετοιμάσει.

Κλείσιμο- 
Αξιολόγηση

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι μαθητές ενθαρρύνονται να συζητήσουν τις πληροφορίες 
και τα στοιχεία που κατέγραψαν, να μοιραστούν απόψεις και γνώσεις, να αναστοχαστούν και να 
αναθεωρήσουν.

Χρήσιμα links- 
Πληροφορίες

Δημιουργία Σταυρόλεξου 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2717 
https://crosswordlabs.com/ https://hotpot.uvic.ca/
https://wordwall.net/el/about/template/crossword
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Στόχος Να μάθουν οι μαθητές να επεξεργάζονται γνώσεις, να διερευνούν πληροφορίες, να βλέπουν σχέσεις 
και να τις συνδέουν, να έχουν συνθετική σκέψη και ρηξικέλευθη αντίληψη.

Σκοπός

Να εκπαιδευτούν στην οργάνωση και περίληψη δεδομένων, να διευρύνουν τις γνώσεις τους,
να καλλιεργήσουν επικοινωνιακές δεξιότητες, να μάθουν να επιλύουν προβλήματα 
τόσο ατομικά όσο ομαδικά.

Προετοιμασία

Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τους μαθητές να επιλέξουν ένα από τα πρόσωπα που συναντάμε στην 
ιστορία, π.χ.: Ερμή, Δία, Κασσάνδρα, Ήρα, Πάρι, Αφροδίτη, Αθηνά, Περσεφόνη, Εστία, Άρτεμη και να 
δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη.

Τους καθοδηγεί στη διαδικασίας επιλογής και αξιοποίησης στοιχείων και πληροφοριών μέσα από 
τη διατύπωση βοηθητικών ερωτήσεων, π.χ.: Πού συναντάμε τον/την…; Τι ρόλο παίζει στην ιστορία; 
Ποιον συναντάει και τι κάνει; Με ποιον τρόπο μπορούμε να καταγράψουμε και να αξιοποιήσουμε τις 
πληροφορίες που μας δίνονται;

Τους παρουσιάζει το είδος χάρτη που καλούνται να δημιουργήσουν (ανάλογα με την ηλικία των 
μαθητών και τα ενδιαφέροντά τους). Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιοι τύποι εννοιολογικών χαρτών: 
Ιεραρχικοί, Αραχνοειδείς, Διαγράμματος ροής.

Μέσα διδασκαλίας - 
Υλικά

Το βιβλίο, Α4 λευκά χαρτιά, μολύβια, δείγματα εννοιολογικών χαρτών. Στη διαδικτυακή προσαρμογή 
της εφαρμογής διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει έναν χάρτη επιλογής του, 
σε αρχείο Word, διαφάνεια Power Point ή με τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας, όπως: Mindmup, 
Wordwall, Mindmeister ή Bubbl.us.

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Δημιουργία 
εννοιολογικού χάρτη

Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να δημιουργήσουν τον δικό τους εννοιολογικό χάρτη 
αξιοποιώντας τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο βιβλίο για το χαρακτήρα 
επιλογής τους. Προτρέπει να θέσουν ερωτήματα, να αναζητήσουν απαντήσεις, να αναστοχαστούν 
και να αξιολογήσουν τις πληροφορίες και στοιχεία που καταγράφουν. Στο τέλος της διαδικασίας, 
οι μαθητές παρουσιάζουν τους χάρτες που δημιούργησαν.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Δημιουργία 
εννοιολογικού 
χάρτη

Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να επιλέξουν ένα πρόσωπο ή χαρακτήρα του βιβλίου, να 
συζητήσουν στοιχεία και πληροφορίες και εν συνεχεία, να δημιουργήσουν τον δικό τους εννοιολογικό 
χάρτη, αξιοποιώντας τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο βιβλίο. Τους προτρέπει 
να θέσουν ερωτήματα, να αναζητήσουν απαντήσεις, να αναστοχαστούν και να αξιολογήσουν τις 
πληροφορίες και στοιχεία που καταγράφουν.

Ατομικός Χάρτης: : Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να παρουσιάσουν με τη σειρά τις 
πληροφορίες και τα στοιχεία που κατέγραψαν και, εν συνεχεία, να δημιουργήσουν τον δικό τους 
εννοιολογικό χάρτη.

Δημιουργία χάρτη ομαδικά: Ο εκπαιδευτικός μοιράζεται την οθόνη του, παρουσιάζει τον τύπο 
εννοιολογικού χάρτη που δημιούργησε ή την ψηφιακή πλατφόρμα επιλογής του και προσκαλεί τους 
μαθητές να καταγράψουν στοιχεία και πληροφορίες.

Ο εκπαιδευτικός δίνει οδηγίες για τον τρόπο ανάρτησης του ψηφιακού υλικού (π.χ. χάρτη) σε 
κοινόχρηστο φάκελο που έχει ετοιμάσει.

Κλείσιμο 
Αξιολόγηση

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι μαθητές ενθαρρύνονται να συζητήσουν τις πληροφορίες 
και τα στοιχεία που κατέγραψαν, να μοιραστούν απόψεις και γνώσεις.

Χρήσιμα links - 
Πληροφορίες

Δημιουργία Σταυρόλεξου 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2717
https://crosswordlabs.com/ https://hotpot.uvic.ca/
https://wordwall.net/el/about/template/crossword
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Στόχος Να μάθουν οι μαθητές να βλέπουν σχέσεις και να τις συνδέουν, να έχουν συνθετική σκέψη 
και ρηξικέλευθη αντίληψη.

Σκοπός
Να εξασκήσουν τη μνήμη τους, να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν επικοινωνιακές και 
γλωσσικές δεξιότητες, να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά.

Προετοιμασία
Με έμπνευση την υπόθεση του βιβλίου και παιχνίδια όπως «Κλέφτες και Αστυνόμοι», «Ποιος είναι ο 
Δολοφόνος» και «Κυνήγι του θησαυρού», ο εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές να παίξουν «Ποιος 
έκλεψε το μήλο της Έριδας;»

Μέσα διδασκαλίας - 
Υλικά

Επιλογή στοιχείων που καλούνται οι μαθητές να ερευνήσουν, δημιουργία καρτών με ερωτήσεις/
γρίφους/στοιχεία που αφορούν όσους εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή, π.χ.: Θεοί Ντετέκτιβ, 
ύποπτοι, πρόσωπα κλειδιά, ο/η ένοχος.

Συμπληρωματικά, στη διαδικτυακή προσαρμογή εφαρμογής διδασκαλίας, προτείνεται η χρήση 
των Breakout Rooms (διαχωρισμός συμμετεχόντων σε διαφορετικά δωμάτια) ή εναλλακτικά να 
δημιουργηθεί ένα παιχνίδι με τη χρήση Power Point ή ψηφιακής πλατφόρμας, όπως: Wordwall.

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Παιχνίδι Μυστηρίου:
Ποιος έκλεψε 
το μήλο 
της Έριδας;

Ο εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές να παίξουν ένα παιχνίδι βασισμένο στην υπόθεση του 
βιβλίου και εξηγεί τους κανόνες του παιχνιδιού: Σε κάθε κάρτα αναγράφονται πληροφορίες και 
στοιχεία που αφορούν έναν χαρακτήρα. Ο κάθε παίκτης διαλέγει τυχαία μια κάρτα την οποία δεν 
πρέπει να δείξει στους υπόλοιπους. Όταν μοιραστούν όλες οι κάρτες, οι μαθητές καλούνται να 
μπουν σε ρόλο και να «μεταμορφωθούν» στον χαρακτήρα που τους έτυχε. Όσοι έτυχαν κάρτες με 
τους Θεούς Ντετέκτιβ (Ερμή, Ήφαιστο, Απόλλωνα και Άρη) επιχειρούν να λύσουν το μυστήριο, 
κάνοντας ερωτήσεις βάσει των στοιχείων που τους έχουν δοθεί. Οι υπόλοιποι απαντούν βάσει του 
χαρακτήρα που τους έτυχε και των στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Παιχνίδι 
Μυστηρίου:
Ποιος έκλεψε το 
μήλο της Έριδας;

Ο εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές να παίξουν ένα παιχνίδι με έμπνευση την υπόθεση 
του βιβλίου. Ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των μαθητών, τους προτρέπει να δουλέψουν 
ομαδοσυνεργατικά και να επιχειρήσουν να λύσουν την υπόθεση μυστηρίου.

Break Out Rooms:  Δημιουργία δωματίων, καταμερισμός μαθητών σε ομάδες, επεξήγηση διαδικασίας, 
διαχωρισμός μαθητών σε διαφορετικά δωμάτια (π.χ.: ανά χαρακτήρα ή μικρές υποομάδες: ένοχος, 
θεοί, ντετέκτιβ, ύποπτοι) και ρύθμιση χρόνου επιστροφής στο κύριο δωμάτιο (π.χ.: 10 λεπτά). Ο 
εκπαιδευτικός, σε ρόλο συντονιστή, επισκέπτεται τις ομάδες (Breakοut Rooms), δίνει στοιχεία και 
πληροφορίες.

Προτρέπει τις ομάδες να επιλέξουν χαρακτήρες, να μοιράσουν αρμοδιότητες, να καθορίσουν ρόλους 
και να μεταμφιεστούν. Πρόκληση να ανταγωνιστούν τις αντίπαλες ομάδες συνδέοντας στοιχεία και 
πληροφορίες σε μορφή γρίφων.

Δημιουργία Ψηφιακού Παιχνιδιού Μυστηρίου: Ο εκπαιδευτικός μοιράζεται την οθόνη του και 
παρουσιάζει το παιχνίδι που δημιούργησε. Οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν τα στοιχεία και τις 
πληροφορίες και να απαντήσουν σε ερωτήσεις ή γρίφους.

Κλείσιμο - 
Αξιολόγηση

Ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο, ή σε επόμενο μάθημα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει ομαδική 
συνεργασία για τη δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού μυστηρίου βασισμένου στην υπόθεση του 
βιβλίου. Οι μαθητές αξιολογούν τη διαδικασία, μοιράζονται εμπειρίες, εκφράζουν συναισθήματα, 
απόψεις και ιδέες.

Χρήσιμα links- 
Πληροφορίες

Ψηφιακές Πλατφόρμες: 

https://wordwall.net/resource/5400666/geography/mystery-cards

Breakοut Rooms:

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476093-Enabling-breakout-rooms
https://help.webex.com/en-us/nft9foq/Webex-Meetings-Create-Breakout- Sessions
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Στόχος
Να μάθουν οι μαθητές ότι όλα τα συναισθήματα είναι φυσιολογικά, να αποκτήσουν ενσυναίσθηση, 
αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, αυτοπειθαρχία και θετική εικόνα για τον εαυτό τους
και τους άλλους.

Σκοπός
Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους, να εκφραστούν 
δημιουργικά, να μάθουν να σκέφτονται με θετικά συναισθήματα για τον εαυτό τους και απέναντι 
στους άλλους, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες θεατρικής έκφρασης και αυτοσχεδιασμού.

Προετοιμασία

Με έμπνευση την υπόθεση μυστηρίου και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο βιβλίο: Δία, Ήρα, Πάρι, 
Ερμή, Ήφαιστο, Άρη, Απόλλωνα, Άρτεμη, Έριδα, Περσεφόνη, Εστία, Αφροδίτη και Κασσάνδρα, ο 
εκπαιδευτικός αφηγείται την ιστορία ή προτείνει δράσεις και παιχνίδια που θα οδηγήσουν τους 
μαθητές να συμμετέχουν σε θεατρικό δρώμενο με θέμα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που εμφανίζεται 
το μήλο της Έριδας και διαβάζουν τι αναγράφεται πάνω του: «Στην ομορφότερη». Μέσα από την 
τεχνική του θεατρικού Παιχνιδιού ή του καθοδηγούμενου αυτοσχεδιασμού, ο εκπαιδευτικός θα 
επιδιώξει να προσκαλέσει τους μαθητές να εκφράσουν συναισθήματα, να μοιραστούν εμπειρίες και 
βιώματα.

Μέσα διδασκαλίας - 
Υλικά Το βιβλίο, playlist ή μουσική με εναλλαγές ρυθμού, υφάσματα, αξεσουάρ ή και κοστούμια.

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Θεατρικό Δρώμενο: 

«Στην ομορφότερη
/στον ομορφότερο»

Σε ρόλο εμψυχωτή, ο εκπαιδευτικός αφηγείται τη σκηνή του γάμου και προσκαλεί τους μαθητές να 
αναβιώσουν τη στιγμή που εμφανίζεται το μήλο της Έριδας και οι ήρωες της ιστορίας διαβάζουν 
τι αναγράφεται πάνω του. Περιγράφει τις αντιδράσεις και τα συναισθήματα των χαρακτήρων που 
εμφανίζονται στα πρώτα κεφάλαια (κεφάλαιο 1, 2, 3, ), προτείνει διαδοχικά κινητικά παιχνίδια που 
ενθαρρύνουν τους μαθητές να κινηθούν ανάλογα με την οδηγία και να συμμετέχουν σε παιχνίδια 
ρόλων. Προτείνει παιχνίδια σωματικής έκφρασης και μίμησης που ενθαρρύνουν την έκφραση 
συναισθημάτων. Ενθαρρύνει παιχνίδια ρόλων και χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες. Καθοδηγεί 
κάθε ομάδα σε συμμετοχή σύντομων αυτοσχεδιασμών με έμπνευση το κεφάλαιο 3 και τη συζήτηση 
περί ομορφότερου/ομορφότερης. Προσκαλεί τις ομάδες να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά, να 
αυτοσχεδιάσουν και να παρουσιάσουν μια ιστορία τους με έμπνευση τις παραπάνω δράσεις, τα 
συναισθήματα και τις αντιδράσεις των προσώπων όταν διαβάζουν τι αναγράφεται πάνω στο μήλο 
και τη συζήτηση που προκύπτει στη συνέχεια.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Κινητικό παιχνίδι 
με θέμα 
τα συναισθήματα

Σε ρόλο εμψυχωτή, ο εκπαιδευτικός αφηγείται τη σκηνή του γάμου, προτείνει διαδοχικά κινητικά
παιχνίδια που ενθαρρύνουν τους μαθητές να κινηθούν ανάλογα με την οδηγία. Προτείνει διαδοχικά
κινητικά παιχνίδια που ενθαρρύνουν τους μαθητές εκφράσουν ή μιμηθούν διαφορετικά 
συναισθήματα.
Κάθε δράση έχει διάρκεια τέσσερα λεπτά. Το παιχνίδι ξεκινά!
«Πάμε λοιπόν! Όσο παίζει η μουσική περπατάτε γρήγορα. Όταν σταματήσει η μουσική μένετε 
ακίνητοι».
«Όσο παίζει η μουσική περπατάτε αργά. Όταν σταματήσει η μουσική μένετε ακίνητοι».
«Όσο παίζει η μουσική περπατάτε θυμωμένα. Όταν σταματήσει η μουσική μένετε ακίνητοι».
«Όσο παίζει η μουσική περπατάτε χαρούμενα. Όταν σταματήσει η μουσική μένετε ακίνητοι».
«Όσο παίζει η μουσική περπατάτε λυπημένα. Όταν σταματήσει η μουσική μένετε ακίνητοι».
«Πάμε τώρα. Όσο παίζει η μουσική περπατάτε αργά όταν σταματήσει η μουσική παρουσιάζετε ένα 
συναίσθημα με μια λέξη ή σωματική κίνηση. Πάμε πάλι! Για να σας δω!»
«Όσο παίζει η μουσική, βρίσκετε έξι διαφορετικά αντικείμενα, αξεσουάρ ή και ρούχα. Όταν 
σταματήσει 
η μουσική έχετε όλοι γυρίσει στις θέσεις και μένετε ακίνητοι!»
«Όσο παίζει η μουσική, χρησιμοποιήστε ότι έχετε και μεταμορφωθείτε σ’ έναν καλεσμένο/καλεσμένη
στον γάμο της Θέτιδας και του Πηλέα. Όταν σταματήσει η μουσική μένετε ακίνητοι».
«Είστε στον γάμο, εμφανίζεται το μήλο, διαβάζετε τι γράφει πάνω: “Στην ομορφότερη/στον
ομορφότερο” και…»
Ο εκπαιδευτικός, μέσα από ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, ενθαρρύνει τους μαθητές να μπουν σε ρόλο 
και να εκφράσουν συναισθήματα και αντιδράσεις.
Ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει να δημιουργήσουν μια μικρή
ιστορία (σκετς) και να την παρουσιάσουν.

Κλείσιμο - 
Αξιολόγηση

Καθοδήγηση έκφρασης συναισθημάτων και συζήτηση για ανάλογες εμπειρίες με τη διατύπωση 
βοηθητικών ερωτήσεων, π.χ.: Πώς πιστεύετε ότι αισθάνθηκαν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην 
ιστορία όταν διάβασαν τι έγραφε το μήλο; Έχετε νιώσει ανάλογα (εικόνα για εαυτό, συναισθήματα 
ζήλιας, στεναχώριας, αδικίας);

Χρήσιμα links - 
Πληροφορίες

Θεατρική Αγωγή:

https://theatroedu.gr/
http://archeia.moec.gov.cy/sd/92/theatriki_agogi_villi_ekpaideftikou.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1mcCLm_LwpE
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Στόχος
Να μάθουν οι μαθητές τους Θεούς του Ολύμπου, να κατανοήσουν τις ιδιότητες τους αποδίδει ο 
συγγραφέας.

Σκοπός
Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους, να μάθουν να 
αποδέχονται τον εαυτό τους και τη διαφορετικότητα, να εκφραστούν δημιουργικά, να συμμετέχουν 
σε δραστηριότητες θεατρικής έκφρασης και αυτοσχεδιασμού.

Προετοιμασία

Ο εκπαιδευτικός ξεκινάει συζήτηση για τον τρόπο που ο συγγραφέας κάνει χρήση του δεύτερου ενικού 
στην εισαγωγή και στο τέλος, παρουσιάζοντας έτσι δύο κεντρικούς χαρακτήρες, τον Πάρι και την 
Κασσάνδρα (Κεφάλαια 1 & 8).

Παροτρύνει τους μαθητές να ανατρέξουν στην υπόθεση του βιβλίου και να επιλέξουν έναν χαρακτήρα 
ή αντικείμενο και να σκεφτούν τρόπους αναδιήγησης της ιστορίας από την οπτική του/της (π.χ. το μήλο 
διηγείται).

Μέσα διδασκαλίας - 
Υλικά Το βιβλίο, playlist ή μουσική με εναλλαγές ρυθμού, υφάσματα, αξεσουάρ ή και κοστούμια.

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Παιχνίδι Ρόλων:

Φαντάσου να ήσουν 
ο/η/το…

Ο εκπαιδευτικός, σε ρόλο εμψυχωτή, καθοδηγεί τους μαθητές να επιλέξουν τον χαρακτήρα ή το 
αντικείμενο του οποίου την ιστορία θα διηγηθούν. Καθοδηγεί την έρευνα πληροφοριών και στοιχείων 
που θα βοηθήσουν στη δημιουργία και παρουσίαση αυτοσχέδιας διήγησης ή θεατρικής δράσης.
Τους ενθαρρύνει να μεταμφιεστούν, να συνθέσουν φανταστικούς διαλόγους, να συμμετέχουν σε 
παιχνίδια ρόλων και αυτοσχεδιασμούς. Ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
προτείνει να δουλέψουν σε ομάδες, να εμπλουτίσουν μια ήδη υπάρχουσα ιστορία ή να σκεφτούν μια 
νέα ή και να τη παρουσιάσουν.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Παιχνίδι:
Μάντεψε Ποιος;

Ο εκπαιδευτικός προσκαλεί τους μαθητές να επιλέξουν έναν χαρακτήρα ή ένα αντικείμενο χωρίς 
να το πουν στην ομάδα. Ορίζει τη χρονική διάρκεια που έχουν να προετοιμάσουν την ιστορία ή τους 
φανταστικούς διαλόγους, να μεταμφιεστούν, να παρουσιάσουν τον εαυτό τους προσκαλώντας τα 
υπόλοιπα μέλη της ομάδας να μαντέψουν ποιος/ποια/τι είναι.

Κλείσιμο- 
Αξιολόγηση

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να συζητήσουν και να μοιραστούν γνώσεις, πληροφορίες ή στοιχεία που 
γνωρίζουν για τον χαρακτήρα ή το αντικείμενο που επέλεξαν να παρουσιάσουν. Καθοδήγηση με τη 
διατύπωση βοηθητικών π.χ.: Τι γνωρίζουμε για... τον/την/το; Αν ήσασταν ο/η/το πώς θα αισθανόσασταν, 
τι θα κάνατε;

Ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο, ή σε επόμενο μάθημα, να γράψουν και να εικονογραφήσουν την 
ιστορία που σκέφτηκαν.

Χρήσιμα links 

Θεατρική Αγωγή:

https://theatroedu.gr/
http://archeia.moec.gov.cy/sd/92/ theatriki_agogi_vivlio_ekpaideftikou.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1mcCLm_LwpE
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Στόχος
Να μάθουν οι μαθητές να θέτουν ερωτήματα, να αναζητούν απαντήσεις, να αποκτήσουν ένα μεγάλο 
φάσμα γνώσεων και πληροφοριών, να αναστοχαστούν και να αναθεωρήσουν.

Σκοπός
Να εξασκήσουν τη μνήμη τους, να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν επικοινωνιακές και 
γλωσσικές δεξιότητες, να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά.

Προετοιμασία
Ο εκπαιδευτικός υπενθυμίζει την υπόθεση του βιβλίου και ενθαρρύνει τους μαθητές να αξιοποιήσουν 
στοιχεία και πληροφορίες για να δημιουργήσουν ένα τηλεπαιχνίδι! Συζήτηση για τα είδη 
τηλεπαιχνιδιών που γνωρίζουν, παρουσίαση δημοφιλών τηλεπαιχνιδιών ψυχαγωγικών εκπομπών.

Μέσα διδασκαλίας - 
Υλικά

Το βιβλίο, κοστούμια, αξεσουάρ ή υφάσματα, είδη χειροτεχνίας και ζωγραφικής, αποσπάσματα από 
δημοφιλή τηλεπαιχνίδια ψυχαγωγικών εκπομπών, ανακυκλώσιμα υλικά όπως εφημερίδες, χαρτόκουτα, 
ρολά κουζίνας, καπάκια. Στη διαδικτυακή προσαρμογή της εφαρμογής διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να δημιουργήσει ένα παιχνίδι ερωτήσεων σε μορφή τηλεπαιχνιδιού σε διαφάνεια Power Point 
ή με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων δημιουργίας ερωτήσεων σε μορφή τηλεπαιχνιδιού, π.χ.: Wordwall, 
Triviamaker, Kahoot.

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Τηλεπαιχνίδι

Ο εκπαιδευτικός προσκαλεί τους μαθητές να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά και να δημιουργήσουν 
ένα τηλεπαιχνίδι που θα παρουσιάσουν στην τάξη! Χωρίζει τους μαθητές σε δύο ομάδες και τους 
παροτρύνει να καταγράψουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες από το βιβλίο που επιθυμούν να 
αξιοποιήσουν για τη δημιουργία τηλεπαιχνιδιού.
Τους ενθαρρύνει να δουλέψουν ομαδοσυνεργατικά και να σκεφτούν το είδος εκπομπής και το όνομά 
της. Προτείνει να μοιράσουν ρόλους και να αναθέσουν αρμοδιότητες. Κάθε ομάδα, ετοιμάζει τη 
μορφή που θα έχει το τηλεπαιχνίδι που θα παρουσιάσει, χρησιμοποιεί ό,τι υλικά υπάρχουν διαθέσιμα 
ώστε να δημιουργήσει αξεσουάρ και το σκηνικό της εκπομπής που θα παρουσιάσουν στην ομάδα, π.χ.: 
Πίνακα με ερωτήσεις κοινού, μικρόφωνο, κάρτες με εικόνες ή γρίφους, τροχό της τύχης, κ.ά.
Οι ομάδες παρουσιάζουν με τη σειρά και προσκαλούν η μια την άλλη να συμμετέχει στο τηλεπαιχνίδι 
που δημιούργησε!

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Παιχνίδι 
ερωτήσεων 
σε μορφή 
τηλεπαιχνιδιού

Ο εκπαιδευτικός προσκαλεί τους μαθητές να συμμετέχουν σε τηλεπαιχνίδι. Μοιράζεται την οθόνη του, 
παρουσιάζει το παιχνίδι που δημιούργησε. Τους καλεί να απαντήσουν ένας ένας στις ερωτήσεις που 
εμφανίζονται στην οθόνη.

Κλείσιμο - 
Αξιολόγηση

Οι μαθητές μοιράζονται τις γνώσεις τους, εξερευνούν νέες εμπειρίες, ανατρέχουν στις ήδη υπάρχουσες 
γνώσεις και μαθαίνουν με παιγνιώδη τρόπο

Χρήσιμα links 

Ψηφιακών εργαλεία δημιουργίας ερωτήσεων σε μορφή τηλεπαιχνιδιού:

https://diktio-kathigiton.net/ergaleia-dimiourgias-quiz/
https://wordwall.net/el 
https://www.quiz-maker.com/ 
https://kahoot.it/



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ποιος έκλεψε το Μήλο της Έριδας;

Ερωτήσεις-Παράδειγμα: 

• Σε τι ζώο μεταμορφώθηκε σε ο Θεός Άρης και γιατί; 
• Γιατί έστειλε η Έριδα ένα χρυσό μήλο που έγραφε πάνω του «Στην ομορφότερη»;
• Πόσοι θεοί ανέλαβαν την υπόθεση εξαφάνισης του χρυσού μήλου της Έριδας; 
• Ποια θεά πίστευε ότι αυτή έπρεπε να πάρει το μήλο γιατί έγραφε πάνω του «Στην ομορφότερη»;
• Ποιες θεές θεωρήθηκαν ύποπτες για την κλοπή του χρυσού μήλου;
• Τι χρησιμοποίησε ο Ήφαιστος στην υπόθεση εξαφάνισης του χρυσού μήλου της Έριδας; 

Ποιος έκλεψε το Μήλο της Έριδας;

Οριζόντια
3. Ξέχασαν να την καλέσουν στον γάμο και έστειλε δώρο ένα μήλο που έγραφε
    «Στην Ομορφότερη» για να πάρει την εκδίκηση της. 
4. Τη βρήκε ο Άρης στον Κάτω Κόσμο να περιποιείται τις τριανταφυλλιές που
    κάνουν μόνο μαύρα τριαντάφυλλα. 
6. Κλήθηκε να αποφασίσει ποια θεά θα πάρει το μήλο. 
7. Θεωρούσε ότι το μήλο της ανήκει δικαιωματικά γιατί πάνω του έγραφε
    «Στην ομορφότερη» και μόνο αυτή αποκαλούν Θεά της Ομορφιάς. 

Κάθετα
1. Ο αδελφός της, ο Απόλλωνας θεώρησε ότι είναι ύποπτη για την κλοπή του μήλου και πήγε να την ανακρίνει. 
2. Εφηύρε έναν ολόσωμο διάφανο μανδύα, τον οποίο φόρεσε για να κατασκοπεύσει την Εστία. 
3. Σε αυτό το βουνό οικοδεσπότες είναι ο Δίας και η Ήρα, και εκεί έγινε ο γάμος της Θέτιδας και του Πηλέα.



ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
βασισμένες στα βιβλία του Φίλιππου Μανδηλαρά

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 2816134 (εσωτ.: 817) 
ή στείλτε e-mail στο t.desylla@epbooks.gr


