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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Οι παρακάτω δραστηριότητες απευθύνονται σε μαθητές της Γ’ τάξης και μπορούν να 
πραγματοποιηθούν κατά την ξενάγησή  τους στην  προϊστορική συλλογή του Εθνικού 
Μουσείου. Πραγματοποιούνται όλες στην αίθουσα της Μυκηναϊκής συλλογής, όμως 
προϋποθέτουν γνώσεις ή/και ξενάγηση στις άλλες αίθουσες του μουσείου.  

Η ξενάγηση που κάναμε εμείς ξεκίνησε  από την νεολιθική συλλογή, με στάσεις στα 
ευρήματα από το Διμήνι/Σέσκλο, στα νεολιθικά ειδώλια, σε ένα μοναδικό στην τέχνη του 
αγγείο τοποθετημένο σε ξεχωριστή προθήκη, στα νεολιθικά περίαπτα (με ιδιαίτερη έμφαση 
σε αυτό που παριστάνει έμβρυο)  και στα εργαλεία από οψιανό. Συνεχίστηκε στην 
κυκλαδική συλλογή με στάση στα ειδώλια των μουσικών, στο μεγάλο γυναικείο 
ειδώλιο/άγαλμα,  στην προθήκη με βιολόσχημα, ανδρικά και γυναικεία ειδώλια 
τοποθετημένα καθ’ ύψος που βρίσκονται απέναντι από τους μουσικούς, σε προθήκη με τα 
τηγανόσχημα και χρωματοθήκες, σε προθήκη με εργαλεία (λεπίδες, λαβίδες κ.λπ.), στην 
προθήκη στον μεγάλο κέρνο, στην προθήκη με το αγγείο που έχει παράσταση με ψαράδες 
και στη νεολιθική μπανιέρα.  Κατόπιν στη συλλογή της Θήρας όπου σταματήσαμε στο 
μινωικό καράβι για να τονίσουμε τη σχέση των εκθεμάτων με τους θαλασσοκράτορες 
Μινωίτες και επιστήσαμε την προσοχή των παιδιών στα χρώματα των βράχων στο ακρωτήρι 
της Θήρας στη φωτογραφία που βρίσκεται εκεί. Συνεχίσαμε με τα αγγεία με θέματα 
θαλασσινά, στα ραμφόστομα αγγεία (άνθρωποι- πουλιά) στη ζυγαριά με τα σταθμά, στην 
τροφή, στο γύψινο εκμαγείο του κρεβατιού και, βέβαια, στις τρεις θαυμάσιες τοιχογραφίες.  
Κατόπιν κατεβήκαμε στην αίθουσα των μυκηναϊκών ευρημάτων και είδαμε τις μάσκες, τους 
θώρακες, τα όπλα  και τα κοσμήματα από τον ταφικό κύκλο α’, ύστερα πήγαμε  στη μακέτα 
της ακρόπολης των Μυκηνών, στις τοιχογραφίες,  στον κρατήρα των πολεμιστών και στην 
λίθινη τοιχογραφία, στις πινακίδες γραμμικής β’, στα ειδώλια τ, φ, ψ και στα πήλινα ζώα, 
στα κύπελα από το Βαφειό και στα σφραγιστικά δαχτυλίδια που βρίσκονται δίπλα.  

Η ξενάγηση έγινε με τη δική μας καθοδήγηση και με ερωτήσεις που απαντούσαν τα παιδιά, 
ανακαλύπτοντας έτσι τη γνώση που προσφέρει το μουσείο. Αυτό βοήθησε στο να μη 
βαρεθούν, παρ’ όλο που η ομάδα μας ήταν μεγάλη (29 μαθητές· θα ήταν καλύτερα αν 
είχαμε μόνο 15). 

Κατόπιν, μοιράσαμε τα παιδιά σε ομάδες και τους αναθέσαμε να ανακαλύψουν τα 
αντικείμενα με τα οποία θα ασχολούνταν στα φύλλα εργασίας.  Άλλες δραστηριότητες ήταν 
πιο εύκολες και άλλες πιο δύσκολες. Εμείς είχαμε εντοπίσει από πριν τα αντικείμενα και 
βοηθήσαμε τα παιδιά που δυσκολεύονταν, αν και πολλά τα βρήκαν μόνα τους.  Είχαμε 
επίσης  επισκεφθεί δυο φορές τις συλλογές, για να προετοιμάσουμε και να 
χρονομετρήσουμε την ξενάγηση. Κάναμε μία ώρα στην ξενάγηση και μισή ώρα στις 
δραστηριότητες. Ξεκινήσαμε στις 10.00 πμ., θα ήταν όμως ακόμα καλύτερα πριν τις 9.00 
π.μ., οπότε υπάρχει μεγάλη άνεση να μετακινούμαστε στους χώρους.  

Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είμαστε αρχαιολόγοι ούτε ξεναγοί, ούτε καν ιστορικοί ή 
φιλόλογοι. Είμαστε δάσκαλοι μαθητών της Γ’ τάξης.  Η δική μας ξενάγηση και οι 
δραστηριότητες που την συνοδεύουν στόχευε στο:  

 



1) να ζωντανέψουμε όσα έμαθαν τα παιδιά για τους πολιτισμούς αυτούς   
2) να εμπεδώσουν τα πιο βασικά μέσα από τις ερωτήσεις που τους κάναμε κατά την 

ξενάγηση.  
3) να μάθουν να κινούνται μέσα στο μουσείο σωστά και χωρίς να ενοχλούν. 
4) να μάθουν να παίρνουν πληροφορίες από μια μουσειακή συλλογή.  
5) να μάθουν να ερευνούν μια αίθουσα σε ένα μουσείο.  

Να αναφέρουμε πως οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να εμπλουτιστούν και με άλλες. 
Αυτές που προτείνουμε είναι προσαρμογές των δραστηριοτήτων του ΥΠΠΟ που 
προτείνονται από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αλλά και από τον κόμβο 
http://followodysseus.culture.gr. Εμείς, για πρακτικούς λόγους, περιοριστήκαμε σε 
δραστηριότητες που μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στην αίθουσα των μυκηναϊκών 
ευρημάτων. Είχαμε μαζί μας δύο συνοδούς παράλληλης στήριξης μαθητών των τάξεών μας 
που μας βοήθησαν σε πρακτικά ζητήματα.  Γνωρίζαμε εκ των προτέρων τη σύνθεση των 
ομάδων και τι θα έκανε η καθεμιά και μοιράσαμε τα φυλλάδια πριν την είσοδο των παιδιών 
στο μουσείο. Τα παιδιά, εκτός των άλλων, είχαν μαζί τους το βιβλίο της Ιστορίας και ένα 
μολύβι με γόμα.  

Παρ’ ότι είχαμε αγωνία μήπως οι μαθητές μας βαρεθούν και δυσκολευτούν, εκείνοι 
ενθουσιάστηκαν (πράγμα που αποτελεί τη μεγαλύτερη και μοναδική ανταμοιβή για την 
προσπάθειά μας).  Ελπίζουμε η δουλειά που κάναμε να βοηθήσει και άλλους συναδέλφους 
να ξεναγήσουν μόνοι τους τους μαθητές.   

Ζαχαράκη Εύη, Παπαποστόλου Ελένη, δασκάλες.  

  



Από την θεά με τα φίδια στην Πότνια θεά.  (Ι) 

Βρες στο μουσείο το σφραγιστικό δαχτυλίδι της παρακάτω εικόνας.  

 

Πού βρέθηκε αυτό το δαχτυλίδι;  
 
 .....................................................................................................................................................  
 
Από τι είναι φτιαγμένο; 
 
 .....................................................................................................................................................   
 
Τι νομίζεις ότι παριστάνει η σκηνή που εικονίζεται ; 

α) χορό;    β) πόλεμο;   γ)  θρησκευτική τελετή; 
 

Σημείωσε εδώ τις πληροφορίες που σου δίνονται στην προθήκη του μουσείου : ........................  

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

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

Αναγνώρισε και βάλε το κατάλληλο γράμμα  στις εικονιζόμενες μορφές τα παρακάτω:  
 
Α. Γυναικεία θεότητα που κάθεται σε θρόνο και ακουμπάει σε υποπόδιο.   Β. Ήλιος   Γ. 

Φεγγάρι 

Δ. Τέσσερις λεοντοκέφαλοι δαίμονες (πνεύματα)     Ε. Ένας αετός       ΣΤ. Στήλη  με θυμιατό.  

 

Σύμφωνα με όσα ξέρεις από την ελληνική μυθολογία, με γιορτές προς τιμήν ποιας θεάς ή 
ποιου θεού θα παρομοίαζες τη σκηνή αυτή;  

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



Από την θεά με τα φίδια στην Πότνια θεά.  (ΙΙ) 

 

Μπορείς να βρεις στο μουσείο το δαχτυλίδι που εικονίζεται αριστερά; Δεξιά βλέπεις  πώς 
θα ήταν το αποτύπωμα αυτού του δαχτυλιδιού-σφραγίδα: 

Πού βρέθηκε;  ..............................................................................................................................  

Μπορείς να περιγράψεις τη σκηνή που εικονίζεται; ....................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  

Και σε αυτό το δαχτυλίδι εικονίζεται μια θρησκευτική τελετή των Μυκηναίων. Ποια κοινά 
σύμβολα ή θεότητες βρίσκεις με τη θρησκεία των Μινωιτών;  ....................................................    
 .....................................................................................................................................................  
 
Για να εξιχνιάσεις το μυστήριο αυτού του δαχτυλιδιού, διάβασε τις παρακάτω 
πληροφορίες: 
 
«Σε χρυσά δαχτυλίδια απεικονίζεται ο "ιερός περίβολος" εντός του οποίου βρίσκεται το 
"ιερό δένδρο". Το δένδρο συμβολίζει την ίδια τη μητέρα-φύση και τους καρπούς της και 
κρύβει μέσα του τις ζωοδότρες δυνάμεις της Γης, εμπνέει την έκσταση στους πιστούς, γι' 
αυτό και εκστατικοί χοροί συνοδεύουν τη λατρεία του. Το δένδρο έχει ευεργετική επίδραση 
στη ζωή των ανθρώπων και για τον λόγο αυτό επικράτησε η συνήθεια να φορούν στεφάνια 
αυτοί που έπαιρναν μέρος σε εορτές και συμπόσια. Οι αντιλήψεις αυτές διατηρήθηκαν ως 
σήμερα στα έθιμα που σχετίζονται με τα στεφάνια της Πρωτομαγιάς και με το δένδρο των 
Χριστουγέννων» 
 
Ποια θεότητα των Μινωιτών σου θυμίζει η θεά που εικονίζεται κάτω από το δέντρο της 
ζωής; 
 .....................................................................................................................................................  
Και ποια θεά της ελληνικής μυθολογίας; .....................................................................................  
 



 

Με ποιο γράμμα μοιάζει κάθε ειδώλιο; Γράψε κάτω από κάθε εικόνα το αντίστοιχο  
γράμμα.  
Βρες τα ειδώλια αυτά στο μουσείο. Σημείωσε εδώ τις πληροφορίες που δίνονται για 
αυτά:  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
Σε τι χρησίμευαν αυτά τα ειδώλια; ........................................................................................  
 
Βρες στο βιβλίο σου ειδώλια παρόμοια με το «ψ» και σημείωσε εδώ τη σελίδα: 
………….    
 Τι παριστάνουν; ....................................................................................................................  
 
Να συγκρίνεις τα μυκηναϊκά ειδώλια που παριστάνουν θεές με αυτά της Μινωικής 
Κρήτης (βιβλίο σελ. 122,124) καθώς και με τα κυκλαδικά ειδώλια που είδες στο 
μουσείο.  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  



 

Βρες στο μουσείο αυτά  πήλινα αγαλματάκια και γράψε τις πληροφορίες που σου 
δίνονται: 
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
Ύστερα απάντησε στις ερωτήσεις που υπάρχουν στην εικόνα με τα ζώα: 
α) ......................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
β) .......................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
γ) .......................................................................................................................................   
 ..........................................................................................................................................  
Πού αλλού είδες ειδώλια ή αγγεία με τη μορφή ζώων μέσα στο μουσείο; 
 ..........................................................................................................................................  
  



Ένα παράξενο κράνος!  
Διάβασε από το βιβλίο σου το κείμενο 2 στη σελ. 139 και παρατήρησε την 
εικόνα . Μήπως υπάρχει ένα τέτοιο κράνος  στο μουσείο; Αναζήτησέ το. 
Σημείωσε τις πληροφορίες που δίνει το μουσείο γι’ αυτό:  
 ..........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................  
Σε τι χρησιμεύει; Από τι είναι φτιαγμένο;  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
Πώς ονομάζεται εξαιτίας των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένο; 
α) οδοντόφρακτο κράνος    β) δερμάτινο κράνος     γ) κράνος αγριογούρουνου 
Γιατί έφτιαχναν έτσι αυτά τα κράνη (τις περικεφαλαίες) και πού έβρισκαν τα υλικά; Θα σε 
βοηθήσει  τοιχογραφία της Τίρυνθας στη σελ. 145 του βιβλίου σου. Βρες την στο μουσείο 
και γράψε τις πληροφορίες που σου δίνονται:  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
Ποια ζώα εικονίζονται και ποιο  ζώο κυνηγούν;  ..........................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 Με τι άλλα υλικά έφτιαχναν τα κράνη τους (περικεφαλαίες); Δες στο βιβλίο σου σελ. 145. 
 .....................................................................................................................................................  
Τι άλλο φορούσαν ή χρησιμοποιούσαν όταν πήγαιναν στον πόλεμο; Μπορείς να το 
ανακαλύψεις στο μουσείο; Θα σε βοηθήσει και ο Όμηρος. Διάβασε τους παρακάτω στίχους 
και κύκλωσε τα όπλα και τα πολεμικά εξαρτήματα που αναφέρονται:  
...και στην μέσην τους οπλίζεται ο Αχιλλέας (...) 
τα άρματά του εζώνονταν, δώρα του Ηφαίστου θεία. 
Πρώτα τες κνήμες με λαμπρές κνημίδες περικλείει, 
όπου εθηλυκώνονταν με ολάργυρες περόνες. 
Τα στήθη εσκέπασ' έπειτα με θώρακα που λάμπει 
χάλκινο, αργυροκάρφωτο εκρέμασε από τους ώμους 
ξίφος κι επήρε την τρανήν και στέρεην ασπίδα 
που έριχνε περ' αναλαμπή ως στρογγυλό φεγγάρι. 
Εσήκωσε κι εφόρεσε την περικεφαλαίαν 
την στέρεην, και η χαίτη της ως άστρο εσπιθοβόλα, 
καθώς τριγύρω εσείονταν πυκνές χρυσές πλεξίδες, 
που ο Ήφαιστος ολόγυρα στον λόφο είχε σύρει. 
Κι εδοκιμάσθη στ' άρματα ο θείος Αχιλλέας 
ελεύθερ' αν του άρμοζαν προς τα λαμπρά του μέλη. 
 
Σημείωσε εδώ πού βρήκες στο μουσείο «μαρτυρίες» για τα όπλα των Μυκηναίων (δηλαδή 
παραστάσεις σε διάφορα αντικείμενα που να δείχνουν πολεμιστές που τα κρατούν ή και τα 
ίδια τα όπλα ως αντικείμενα σε προθήκες του μουσείου)  ...........................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Διάβασε κι αυτό: Κοντά στις Μυκήνες, σε ένα 
μυκηναϊκό νεκροταφείο που βρέθηκε στην κοινότητα 
των Δενδρών, ανακαλύφθηκε μια ολόκληρη πανοπλία 
3.400 ετών!  
Η πανοπλία αυτή είναι φτιαγμένη από κράμα (μίγμα) 
χαλκού  
και κασσίτερου, έχει βάρος 15 κιλά και αποτελείται 
από 15 κομμάτια  που συνδέονταν μεταξύ τους με 
δερμάτινα λουριά. 
Γιατί νομίζεις πως ο τεχνίτης την κατασκεύασε  
με αυτόν τον τρόπο – σαν πάζλ;  
 ...............................................................................................  
 ...............................................................................................  
 ...............................................................................................  
 ...............................................................................................  
 ...............................................................................................  
 ...............................................................................................  
Πώς νομίζεις ότι αισθανόταν αυτός που την φορούσε; 
(Σκέψου ότι ήταν 15 κιλά βαριά αλλά κάλυπτε όλο 
σχεδόν το σώμα του πολεμιστή)  
 ...............................................................................................  
 ...............................................................................................  
Τι εντύπωση νομίζεις ότι θα προκαλούσε στον εχθρό 
του; ........................................................................................  
 ...............................................................................................  
 ...............................................................................................  
 ...............................................................................................  
 ...............................................................................................  
 ...............................................................................................  
 ...............................................................................................  
 ...............................................................................................  

 ...............................................................................................  
 
 
Η πανοπλία ήταν τόσο βαριά που 
οι πολεμιστές που την φορούσαν 
μετακινούνταν στο πεδίο της 
μάχης με άρμα! 
  



Ο Ταύρος -  από την Κρήτη στις Μυκήνες.  

 

Στο βιβλίο σου στη σελ. 125 παρατήρησε την τοιχογραφία από την μινωική Κρήτη με 

θέμα τα ταυροκαθάψια. Γνώριζες ότι στο μυκηναϊκό ανάκτορο της Τίρυνθας 

βρήκαμε μια παρόμοια τοιχογραφία; Ανακάλυψέ την μέσα στο μουσείο.  

 

Γράψε τις πληροφορίες που σου δίνονται από το μουσείο : .............................................  

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

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

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

Τι συμπέρασμα μπορείς να βγάλεις για τις σχέσεις ανάμεσα στους Μινωίτες και τους 

Μυκηναίους; 

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

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

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

   



Διάβασε κι αυτό:  

«Κατά τη διάρκεια των νεκρικών τελετών γίνονταν και αθλητικοί αγώνες προς τιμήν 

των νεκρών, αμαξοδρομίες, ακόμη και τα γνωστά από την Κρήτη ταυροκαθάψια. Η 

οργάνωση των αθλητικών εκδηλώσεων προς τιμήν των νεκρών συνδέει τα 

μυκηναϊκά ταφικά έθιμα με τις σχετικές μαρτυρίες του Ομήρου, στις οποίες 

περιγράφονται οι αθλητικοί αγώνες που οργάνωσε ο Αχιλλέας για το νεκρό 

Πάτροκλο.» (από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) 

Ο ταύρος ήταν θρησκευτικό σύμβολο για τους Μινωίτες μόνο; Μήπως οι Μυκηναίοι 

δανείστηκαν από τους Μινωίτες τον ταύρο και τα ταυροκαθάψια;  Μπορείς να βρεις 

άλλα αντικείμενα που να εικονίζουν ταύρους στο μουσείο;  Γράψε εδώ ποιο/ποια 

βρήκες και τι πληροφορίες ανακάλυψες γι’ αυτά (τι είναι, πού βρέθηκαν, από τι 

είναι φτιαγμένα) 

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

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

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

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

ταύρος από την Κνωσό (βιβλίο σελ. 124)         ταύρος από τις Μυκήνες στο μουσείο

                       



Οι Μυκηναίοι, ένας λαός πολεμικός. 

1. Ένα έργο τέχνης από τις Μυκήνες. 

 

Βρες το εγχειρίδιο αυτό στις προθήκες του μουσείου.  Σε ποιον νομίζεις ότι 
ανήκε; Πώς εξηγείς τις παραστάσεις από τον ποταμό Νείλο που βρίσκεται στην 
Αίγυπτο; 

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

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

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

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



2. Στο βιβλίο σου της ιστορίας στη σελ.138 αναφέρει: «Ενώ οι Μινωίτες ζωγράφιζαν 
συνήθως ειρηνικές σκηνές από τη φύση, οι Μυκηναίοι ζωγράφιζαν µε πολύ 
µμεγάλη τέχνη σκηνές πολεµικές, σκηνές από κυνήγι και από ιερές τελετές». 

Στην αίθουσα του Μυκηναϊκού Πολιτισμού του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου,  μπορείς  να βρεις πολλά αντικείμενα με ζωγραφιές που έχουν θέμα 
τον πόλεμο, το κυνήγι ή ιερές τελετές.  

Αναζήτησε : 

α)  στο βιβλίο σου στις σελ. 138,139 τις τοιχογραφίες που εικονίζονται. Προσπάθησε 
να τις βρεις στο μουσείο.  

Τι παριστάνουν;   ..............................................................................................................  

Υπάρχουν άλλες τέτοιες εικόνες από μάχες ή σκηνές κυνηγιού;  Βρες τες και 
σημείωσε τις πληροφορίες που δίνει το μουσείο για αυτές.  

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

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

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

β)  Στο βιβλίο σου, στη σελ 146,   στην εικόνα 4 παρατήρησε ένα δαχτυλίδι με σκηνή 
μάχης και ένα μικρό μαχαίρι με σκηνή κυνηγιού .  Προσπάθησε να τα βρεις στο 
μουσείο.  

Πού βρέθηκαν; Από τι είναι φτιαγμένα και πώς; Τι παριστάνουν οι σκηνές; Θα σε 
βοηθήσουν οι πληροφορίες που τα συνοδεύουν στις προθήκες του μουσείου.  

Δαχτυλίδι:  ........................................................................................................................  

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

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

Μαχαίρι : ..........................................................................................................................  

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

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

γ) Μπορείς να βρεις και άλλα μαχαίρια ή άλλα όπλα που να είναι όμορφα 

διακοσμημένα; Σε ποιους μπορεί να ανήκαν; 

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

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



Διαβάζοντας τη γραφή των Μυκηναίων 

Αναζήτησε στο μουσείο την πινακίδα της Γραμμικής Β. Από τι είναι φτιαγμένη; 

 ....................................................................................................................................  
Πού βρέθηκε; 
 ....................................................................................................................................  
Τι γράφει;  
 ....................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................  
 
Ποια γλώσσα μιλούσαν και έγραφαν οι Μυκηναίοι; 



ΣΥΛΛΑΒΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

 

  



Μερικές πληροφορίες ακόμα, για περίεργους! 

 

 

 

 


