
ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΠΕ70 

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ε’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

Κεφ. 4.3 – Αγία Σοφία: ένα θαύµα τέχνης 

 

∆ιδακτικός χρόνος: 1 διδακτική ώρα 

Λογισµικά που θα χρησιµοποιήσω: Φυλλοµετρητής  

Εποπτικό υλικό: εργαστήριο Η/Υ, φύλλο εργασίας. 

Στόχοι: Τα παιδιά θα πρέπει να είναι σε θέση… 

Να συνειδητοποιήσουν τη µέγιστη θρησκευτική, αρχιτεκτονική, πολιτισµική, 

συναισθηµατική και ιστορική αξία που έχει ο ναός και η ιστορία του, για κάθε 

ορθόδοξο χριστιανό σήµερα. 

Να διεισδύσουν, όσο είναι εφικτό, στις βασικές αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες της 

κατασκευής, µε ιδιαίτερη αναφορά στις λεπτοµέρειες που έκαναν την Αγία Σοφία, για 

οκτώ αιώνες, τον µεγαλύτερο περίκλειστο χώρο σε όλο τον κόσµο. 

Να αντιληφθούν τις αλλαγές που έχουν συµβεί στην Αγία Σοφία µέσα στους αιώνες. 

Προηγούµενες γνώσεις: Τα παιδιά είναι εξοικειωµένα µε τη χρήση του 

φυλλοµετρητή. 

 

Προετοιµασία: Τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες (ανάλογα µε τον αριθµό των 

διαθέσιµων υπολογιστών), κάθονται µπροστά από κάθε υπολογιστή και τους δίνεται 

το παρακάτω φύλλο εργασίας (επισυνάπτεται ως ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.PDF) 

σύµφωνα µε το οποίο θα εργαστούν. 

 

 

 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  Όνοµα οµάδας: ………………………… 

 

Ανοίγω τον φυλλοµετρητή και πληκτρολογώ στη γραµµή διευθύνσεων την παρακάτω 

διεύθυνση: 

http://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/ (υπάρχει και στο µενού Αγαπηµένα � 
Αγία Σοφία ). 
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1. Περιηγούµαι στους χώρους της Αγίας Σοφίας χρησιµοποιώντας το ποντίκι 
και τα βελάκια που εµφανίζονται στην οθόνη. Μπορείτε να µεταφέρεστε 
µε τη χρήση του χάρτη (MAP) πατώντας όποιο σηµείο θέλετε. (10 λεπτά) 

2. Πηγαίνω στο σηµείο που δείχνει το βελάκι, στο 
κέντρο του ναού. Ανεβαίνω προς τα πάνω και 
παρατηρώ τις κυκλικές επιγραφές: 

 
       Στη συνέχεια «κοιτάζω» ακόµα πιο πάνω. 
       Παρατηρώ τα σχέδια και τις λεπτοµέρειες 
         στον τρούλο και γύρω απ’ αυτόν (πατώντας 

      τα +). 
       Νοµίζεις ότι έτσι ήταν η Αγία Σοφία όταν  
       κατασκευάστηκε; Τι αλλαγές νοµίζεις πως έγιναν; (15 λεπτά) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3. Παρατηρώ την κάτοψη (όπως βλέπουµε από ψηλά) του χώρου όπως είναι 

σήµερα από την ιστοσελίδα (αριστερά) και την κάτοψη του χώρου όπως 
παρουσιάζεται στο βιβλίο µας (µπορείς να το συµβουλευτείς), όπως ήταν 
όταν κατασκευάστηκε (δεξιά): (15 λεπτά) 

 
 

Ποιες διαφορές παρατηρείς στις δύο κατόψεις;  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
Γιατί νοµίζεις υπάρχουν αυτές οι διαφορές που εντόπισες;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 
 


