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Ταξίδι στη Μυθολογία

 Στα πολύ παλιά χρόνια οι άνθρωποι έφτιαξαν πολλούς μύθους, δηλαδή 

«φανταστικές ιστορίες». Οι Έλληνες και όχι μόνο, δημιούργησαν πάρα 

πολλούς μύθους!

 Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας στον κόσμο της μυθολογίας!

 Και πρόσεξε καθώς ερευνάς τους πιο κάτω μύθους προσπάθησε 

να βρεις και  αληθινά στοιχεία σ΄αυτές τις φανταστικές ιστορίες 

(π.χ. ένα γεγονός, έναν τόπο ή έναν χώρο κ.τ.λ.)! Θα τα 

καταφέρεις;;;



Τάλως, ο τεράστιος γίγαντας -

Ελληνική Μυθολογία

 Έχεις ακούσει ποτέ για τον Τάλω; 

Παρακολούθησε αυτό το βίντεο για 

να ανακαλύψεις τον μύθο αυτού του 

τεράστιου χάλκινου γίγαντα! 

 https://www.ted.com/talks/adrienne_ma

yor_the_greek_myth_of_talos_the_first_ro

bot/transcript#t-31808

https://www.ted.com/talks/adrienne_mayor_the_greek_myth_of_talos_the_first_robot/transcript#t-31808


Η Αράχνη –

Ελληνική Μυθολογία

 Το ήξερες ότι η αράχνη έχει το δικό 

της μύθο; Κι όμως, παρακολούθησε 

στο βίντεο τον μύθο της Αράχνης!

 https://ed.ted.com/lessons/the-myth-of-

arachne-and-athena-iseult-gillespie

https://ed.ted.com/lessons/the-myth-of-arachne-and-athena-iseult-gillespie


Ο Ίκαρος και ο Δαίδαλος –

Ελληνική Μυθολογία

 Για να μάθεις τον μύθο του Ίκαρου 

και του Δαίδαλου δεν έχεις παρά να 

ακολουθήσεις αυτόν τον σύνδεσμο!

 https://www.ted.com/talks/amy_adkins_t

he_myth_of_icarus_and_daedalus/transc

ript?language=el#t-50783

https://www.ted.com/talks/amy_adkins_the_myth_of_icarus_and_daedalus/transcript?language=el#t-50783


Το κουτί της Πανδώρας –

Ελληνική Μυθολογία

 «Η ελπίδα πεθαίνει πάντα 

τελευταία». Ξέρεις με ποιον 

πολύ γνωστό μύθο έχει 

σχέση αυτή η φράση; 

Παρακολούθησε εδώ τον 

μύθο της Πανδώρας και βρες 

τη σύνδεση μεταξύ τους!

 https://www.ted.com/talks/iseul
t_gillespie_the_myth_of_pandor
a_s_box#t-29144

https://www.ted.com/talks/iseult_gillespie_the_myth_of_pandora_s_box#t-29144


Ο Ιάσονας και η Αργοναυτική 

Εκστρατεία – Ελληνική Μυθολογία

 Έχεις ακούσει ποτέ τον μύθο 

για την Αργοναυτική 

εκστρατεία και το 

χρυσόμαλλο δέρας; Δες εδώ 

και μάθε τις περιπέτειες του 

Ιάσονα και των αργοναυτών!

 https://ed.ted.com/lessons/the-

myth-of-jason-and-the-

argonauts-iseult-gillespie

https://ed.ted.com/lessons/the-myth-of-jason-and-the-argonauts-iseult-gillespie


Ο Όισιν και η γη της αιώνιας νιότης -

Ιρλανδική Μυθολογία 

 Εδώ μπορείς να βρεις κάποιες 

πληροφορίες για τους μύθους 

άλλων λαών! Παρατήρησε εάν 

υπάρχουν καθόλου ομοιότητες 

με την Ελληνική μυθολογία!

 Παρακολούθησε εδώ τις 

περιπέτειες του Όισιν, ενός 

ήρωα της Ιρλανδικής 

μυθολογίας!

 https://ed.ted.com/lessons/the-
myth-of-oisin-and-the-land-of-
eternal-youth-iseult-gillespie

https://ed.ted.com/lessons/the-myth-of-oisin-and-the-land-of-eternal-youth-iseult-gillespie


Το μονοπάτι του γίγαντα 

– Ιρλανδική Μυθολογία

 Αν θες να μάθεις περισσότερα για 

τον ιρλανδικό μύθο «Το μονοπάτι του 

γίγαντα», παρακολούθησε αυτό το 

βίντεο. Παρατηρείς κάποια σύνδεση 

με την ελληνική μυθολογία;;;

 https://ed.ted.com/lessons/the-irish-

myth-of-the-giant-s-causeway-iseult-

gillespie

https://ed.ted.com/lessons/the-irish-myth-of-the-giant-s-causeway-iseult-gillespie


Ο Θορ και η γη των γιγάντων –

Νορβηγική Μυθολογία

 Ανακάλυψε τον Θορ, έναν 

γνωστό ήρωα της 

νορβηγικής μυθολογίας και 

τη γη των γιγάντων! Μπορείς 

να εντοπίσεις κοινά στοιχεία 

με την ελληνική μυθολογία;;

 https://ed.ted.com/lessons/the-

myth-of-thor-s-journey-to-the-

land-of-giants-scott-a-mellor

https://ed.ted.com/lessons/the-myth-of-thor-s-journey-to-the-land-of-giants-scott-a-mellor


Αν θες να μάθεις ακόμα περισσότερα πράγματα και να δοκιμάσεις τις 

γνώσεις σου μπορείς να δοκιμάσεις αυτά τα παιχνίδια:

 Μύθοι του κόσμου – http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11123

 Διακρίνω τους ήρωες της ελληνικής μυθολογίας -

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11330

 Βρίσκω τα μυθολογικά τέρατα -

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11329

 Μύθος και ιστορία - Πρόσωπα του μύθου και της ιστορίας -

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11125

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11123
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11330
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11329
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11125


 Μάντεψε τον Θεό ή την Θεά παρατηρώντας τα σύμβολα – (Μπορείς να 

παρατηρήσεις τις αγγειογραφίες και να εντοπίσεις τα σύμβολα ; Με ποιόν 

Θεό ή ποια Θεά έχουν σχέση; Για προσπάθησε! -

http://www.ancientgreece.co.uk/gods/challenge/cha_set.html

Εκπαιδευτικός 

Μαριλένα 

Σολέα

http://www.ancientgreece.co.uk/gods/challenge/cha_set.html

