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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
• Χαίρετε παιδιά! Χρειάζομαι άμεσα

τη βοήθεια σας! Πάμε να

γνωρίσουμε τη φίλη μου τη Γιόκο,

από την Ιαπωνία και να δούμε τι

ακριβώς χρειάζεται!

Γεια σας παιδιά! Είμαι η Γιόκο, η φίλη

του Απόλλωνα. Πρέπει να με

βοηθήσετε να μάθω περισσότερα για

τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα

γίνουν στο Τόκυο γιατί δεν γνωρίζω

απολύτως τίποτα!



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Πιο κάτω μπορείτε να επισκεφθείτε κάποιες 

σελίδες, βίντεο και παιχνίδια που θα μας 

βοηθήσουν στην έρευνα μας για να μάθουμε 

για τους Ολυμπιακούς Αγώνες! Ας 

ξεκινήσουμε λοιπόν! 

http://www.fhw.gr/olympics/ancient/gr/200.html

http://www.fhw.gr/olympics/ancient/gr/3d.html

http://aesop.iep.edu.gr/node/11508/2838

https://www.childrensuniversity.manchester.ac.uk/learning-activities/history/ancient-greece/the-ancient-olympics/

https://ed.ted.com/lessons/the-ancient-origins-of-the-olympics-armand-d-angour

http://www.fhw.gr/olympics/ancient/gr/200.html
http://www.fhw.gr/olympics/ancient/gr/3d.html
http://aesop.iep.edu.gr/node/11508/2838
https://www.childrensuniversity.manchester.ac.uk/learning-activities/history/ancient-greece/the-ancient-olympics/
https://ed.ted.com/lessons/the-ancient-origins-of-the-olympics-armand-d-angour


ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Αφού επισκεφθείτε αυτές τις σελίδες 

προσπαθήστε να φτιάξετε στο φυλλάδιο με το 

όνομα «Ολυμπιακοί Αγώνες» το δικό σας 

διάγραμμα στην άσκηση 1 με τα 4 πιο 

σημαντικά στοιχεία που ξεχωρίσατε για τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Είμαστε περίεργοι να δούμε εάν θα καταφέρετε 

να βρείτε 6 βασικά κτήρια στην αρχαία Ολυμπία 

και να τα σημειώσετε στην άσκηση 2;



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Εγώ κι ο Απόλλωνας ξεχωρίσαμε τα 3 αγαπημένα μας 

αρχαία ολυμπιακά αθλήματα! Θα θέλαμε πάρα πολύ να 

μάθουμε και τα δικά σας 3 αγαπημένα αρχαία 

ολυμπιακά αθλήματα. Μπορείτε όμως να διαλέξετε 

μετά και 3 αγαπημένα ολυμπιακά αθλήματα του 

σήμερα;;;

Μπορείτε να μας παρουσιάσετε τα αγαπημένα σας 

ολυμπιακά αθλήματα του παρελθόντος και του 

σήμερα με διάφορους τρόπους α) στην άσκηση 3 στο 

φυλλάδιο ή β) να βιντεογραφήσετε την απάντησή σας 

ή γ) να την ηχογραφήσετε.



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Παιδιά έχω μια απορία! Γιατί ήταν τόσο 

σημαντική η νίκη στους αρχαίους 

Ολυμπιακούς Αγώνες; Τι κέρδιζαν άραγε; 

Τι κερδίζουν σήμερα οι Ολυμπιονίκες;

Αν βρήκατε κάποιες πληροφορίες μπορείτε 

να τις σημειώσετε στην άσκηση 4!



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Για κοιτάξτε την πιο κάτω πηγή που βρήκα! Μπορείς 

να εντοπίσεις ποια ήταν η μόνη γυναίκα στους 

αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες; Γιατί νομίζεις ότι 

απαγορευόταν να συμμετάσχουν οι γυναίκες; Αυτό 

συνεχίζεται και σήμερα; Σημείωσε τις δικές σου 

απαντήσεις στην άσκηση 5!

Λένε ότι δεν πιάστηκε όμως καμία, εκτός από την Καλλιπάτειρα […] μετά το θάνατο του συζύγου της, η 

γυναίκα αυτή μεταμφιέστηκε τελείως σε άνδρα γυμναστή και έφερε στην Ολυμπία το γιο της για να λάβει 

μέρος στους αγώνες. Ο γιος της […] νίκησε και η Καλλιπάτειρα, πηδώντας το περίφραγμα που έχουν για 

τους γυμναστές, γυμνώθηκε. Έτσι αποκαλύφθηκε πως ήταν γυναίκα, αλλά την άφησαν ατιμώρητη 

τιμώντας τον πατέρα της και τα αδέλφια της και το γιο της (γιατί όλοι αυτοί είχαν νικήσει στους 

Ολυμπιακούς αγώνες).

(Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις. Ηλιακά V, 6.7-8, μετ. Ν. Παπαχατζής)



Παιδιά ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθεια σας! Είστε 

υπέροχοι! Τώρα η Γιόκο γνωρίζει όλα όσα χρειάζεται για τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στην χώρα της!

Σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε κάποιες 

κατασκευές για τους Ολυμπιακούς Αγώνες! Για κοιτάξτε τι 

βρήκαμε και δοκιμάστε κι εσείς στο σπίτι σας αν θέλετε! Μην 

ξεχάσετε να μας στείλετε την δουλειά σας!

Ολυμπιακή φλόγα

Ολυμπιακό στεφάνι



Ολυμπιακά μετάλλια
(χαρτόνι και μπογιά)

Εκπαιδευτικός: Μαριλένα Σολέα


