Μ. Ανδρόνικου 6, 54621 Θεσσαλονίκη

Η ζωή στην αρχαία Μακεδονία
Πρόταση περιήγησης

1.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στην προθήκη 3 υπάρχουν δύο τμήματα μικρών
αγγείων στα οποία έγραψαν κάποιοι μαθητές της
αρχαιότητας.
• Από τι υλικό είναι; — — — — — — — — — — — — — —

• Τι έχουν σημειώσει οι μικροί μαθητές σε αυτά;
Μπορείς να τα αντιγράψεις στα πλαίσια παρακάτω;

2.

ΑΘΛΗΣΗ

Παρατήρησε προσεκτικά τα αντικείμενα της προθήκης 4.
• Πόσα μικρά αγγεία υπάρχουν στην προθήκη; — — —

• Ποια ήταν η χρήση τους; — — — — — — — — — — — — — — —

• Ποιο αντικείμενο χρησιμοποιούσαν οι αθλητές
για να καθαρίσουν το σώμα τους από τη σκόνη;
Κύκλωσε τη σωστή απάντηση:
α. σπάτουλα

β. σφουγγάρι

γ. στλεγγίδα

Πριν από την προπόνηση οι αθλητές άλειφαν το σώμα
τους με λάδι. Κάθε αθλητής έφερνε μαζί του το λάδι που
χρειαζόταν μέσα σε ένα μικρό δοχείο. Μετά την προπόνησή τους οι αθλητές έπρεπε να αφαιρέσουν από το
σώμα τους το λάδι.

3.

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Βρες στην προθήκη 2 τα όπλα των αρχαίων
Μακεδόνων.
• Μπορείς να καταγράψεις στις δύο στήλες τα
όπλα ή τα τμήματα όπλων που βλέπεις στην
προθήκη;
ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΟΠΛΑ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΟΠΛΑ
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• Στην προθήκη υπάρχουν επίσης κράνη δύο
τύπων. Ποια είναι η βασική διαφορά τους;

—————————————————————————————————
4.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ

Πήγαινε στην προθήκη 6 με τα σύνεργα της γεωργίας και της αλιείας.
Πόσα αγκίστρια βλέπεις;
Πόσες βελόνες;
Πόσα βαρίδια;

®
®
®

Μπορείς να εντοπίσεις την κυψέλη που βρίσκεται
μέσα στην αίθουσα; Μοιάζει με τις σημερινές κυψέλες;

5.

TO ΣΠITI

Πόσα είναι τα κλειδιά που υπάρχουν
στην προθήκη 17;

®

• Μοιάζουν με τα σημερινά κλειδιά;

Μπορείς να βρεις μέσα στην αίθουσα ένα τραπέζι σε
πραγματικό μέγεθος; Από τι υλικό είναι; — — —

• Σε τι διαφέρει από τα τραπέζια που βλέπεις στην
προθήκη 17;

6.

ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

Μπορείς να εντοπίσεις στην προθήκη 24 τα αγγεία
που βλέπεις σε αυτή την εικόνα;

Στην προθήκη 24 υπάρχουν σκεύη για σερβίρισμα
που χρησιμοποιούνταν στα συμπόσια.

• Με ποιο σκεύος σέρβιραν το κρασί;

• Με ποιο σκεύος το έπιναν; — — —

Οι αρχαίοι Έλληνες έπιναν το κρασί τους ανακατεμένο με νερό.
Ανακάτευαν το κρασί με το νερό σε μεγάλα αγγεία που ονομάζονται κρατήρες. Στα συμπόσια, που ήταν επίσημα γεύματα, οι
συμμετέχοντες, εκτός από την κατανάλωση φαγητού και κρασιού, άκουγαν μουσική, απήγγειλαν στίχους και έπαιζαν παιχνίδια.

7.

ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Παρατήρησε προσεκτικά τα παιχνίδια στην προθήκη
21 και προσπάθησε να εντοπίσεις ανάμεσά τους το
παιχνίδι που εικονίζεται στην παρακάτω εικόνα.

• Παρατήρησε στην προθήκη το μικρό γλυπτό που
εικονίζει τις δύο κοπέλες. Τι παιχνίδι νομίζεις ότι
παίζουν;

• Ανάμεσα στα παιχνίδια υπάρχουν και τρία που
παράγουν ήχο. Μπορείς να σκεφτείς ποια είναι;
1.
2
3.

YΠOYPΓEIO
ΠOΛITIΣMOY KAI TOYPIΣMOY

Η έκδοση επιχορηγείται από το
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων
και Απαλλοτριώσεων

1. Στα δύο τμήματα αυτών των αγγείων οι μαθητές έγραψαν και ζωγράφισαν.
2. Είναι δύο μικροί αρύβαλλοι. Οι αθλητές τους χρησιμοποιούσαν για τη
μεταφορά λαδιού με το οποίο άλειφαν το σώμα τους. Η σωστή απάντηση είναι η γ.
3. Αμυντικά όπλα: κράνη, κνημίδες, σπιρούνια. Επιθετικά όπλα: ξίφη,
δόρατα, βέλη, μολύβδινα βλήματα. Ο ένας τύπος κράνους έχει προστατευτικό εξάρτημα για τη μύτη.
4. αγκίστρια: 8, βαρίδια: 3, βελόνες: 3
5. Το τραπέζι που εκτίθεται στην αίθουσα είναι από μάρμαρο και φέρει
διακόσμηση στη βάση του. Η διαφορά του με τα ομοιώματα τραπεζιών
της προθήκης 17 είναι η βάση του.
6. Κρατήρας, οινοχόη, κύλικα. Το κρασί το σέρβιραν με την οινοχόη
(κανάτα) ή με την αρύταινα (κουτάλα) και το έπιναν με διάφορα είδη
σκευών όπως την κύλικα, τον κάλυκα και τον σκύφο.
7. Tα παιχνίδια που παράγουν ήχο είναι η κουδουνίστρα σε σχήμα μήλου,
τα κουδουνάκια και το χάλκινο σείστρο που όταν το κουνούσε κανείς
έβγαζε διαπεραστικό ήχο.
8. _________________

®

®

®

®

Παρατήρησε προσεκτικά τα αντικείμενα στην προθήκη 22 και προσπάθησε να τα αντιστοιχίσεις με τα
σύγχρονα είδη καλλωπισμού που εικονίζονται παρακάτω. Κάθε φορά που βρίσκεις ένα από αυτά σημείωνε ένα Χ στο κουτάκι που βρίσκεται δίπλα σε κάθε
εικόνα.
Στην προθήκη 20 & 23 υπάρχουν οι καρφίτσες με τις
οποίες οι αρχαίοι Έλληνες στερέωναν τα ρούχα
τους, όπως βλέπεις στα παρακάτω σχέδια. Μπορείς
να τις εντοπίσεις;
Παρατήρησε τα πήλινα αγαλματίδια της προθήκης
20. Τι χρώματα είχαν τα ρούχα των αρχαίων Ελλήνων;

8.

ΕΝΔΥΣΗ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ

