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Δραστηριότητα 4η 

 
ΤΑΞΗ: Ε και ΣΤ΄ 

 
ΜΑΘΗΜΑ: Ιστορία Ε ΄ 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ΄: Κεφάλαιο 36 «Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους».    

 
ΣΤΟΧΟΙ: 

 Να διαπιστώσουν με τρόπο αισθητό τη συρρίκνωση των συνόρων της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας και συγχρόνως τη δημιουργία μιας νέας αυτοκρατορίας.   

 Να προβληματιστούν από τη στάση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και των 

υπολοίπων υπερασπιστών της Πόλης. 

 Να γνωρίσουν τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν οι ισλαμιστές για να εξαπλωθούν 

και να τις συγκρίνουν μ’ αυτές του χριστιανισμού. 

 Να εξοικειωθούν με το Centennia. 

 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Οπτικοποίησης (Centennia) 

 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:   

 Οι μαθητές έχουν σχετική άνεση με το λογισμικό χρειάζονται όμως καθοδήγηση. 

 Έχουν διδαχτεί τα προηγούμενα κεφάλαια οπότε μπορούν να κάνουν συγκρίσεις 

και διαπιστώσεις.  

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Βιντεοπροβολέας, Laptop και εκτυπωτής. 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 30 λεπτά. 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ: 22  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των τριών (3) και μιας των δύο (2) 

ατόμων.  Το φύλλο εργασίας δίνεται εκτυπωμένο σε κάθε μαθητή.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 29-05-2014 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ: 29-05-2014 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας ανοίξτε το . Στο παράθυρο που 

εμφανίζεται πατήστε «εκτέλεση». Στη συνέχεια επιλέξτε      και στο νέο 

παράθυρο που ανοίχτηκε επιλέξτε την περιοχή όπως φαίνεται                     

 

 

 

Στο επάνω αριστερό τμήμα της οθόνης κάνουμε «κλικ» στο 

 γράφουμε 1000 και πατάμε “Enter”. 

Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία γράφοντας 1453. Εκτυπώνω τους δύο  χάρτες 

πατώντας το εικονίδιο που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης.  

Τι παρατηρείτε; 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Στη συνέχει στο πλαίσιο της χρονολογίας γράφω 1453, πατάω Enter, στη συνέχεια γράφω 

14535 επιλέγω το εικονίδιο σύγκρισης και πάλι Enter.  

 

Πατώντας το εικονίδιο σύγκρισης τι παρατηρείτε; Τι αλλάζει στο χάρτη; 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Στο  τέλος επιλέγω κείμενο  και διαβάζω την 1η , 2η και 5η παράγραφο από το 

κείμενο που μου ανοίγεται. 
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Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

1. Πώς προσπάθησαν οι Οθωμανοί Τούρκοι να επιβληθούν και να επιβιώσουν 

στην απέραντη αυτοκρατορία που δημιούργησαν; Πώς διαδόθηκε ο 

χριστιανισμός; 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Μια κουκίδα στο χάρτη έμεινε από την άλλοτε κραταιά Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία. Οι Τούρκοι υπερείχαν και σε στρατό και σε τεχνολογία. Παρόλα 

αυτά ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δε δέχτηκε να παραδώσει την Πόλη και να 

σωθεί αυτός και οι υπόλοιποι. 

 Πώς κρίνετε τη στάση του;   

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Τι θα κάνατε εσείς στη θέση του; 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


