GREECE
ARK4: Ένα παιχνίδι
στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μυκόνου
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Διαλέξτε εσείς τον
τρόπο που θέλετε
να δουλέψετε και
να απαντήσετε στις
ερωτήσεις.
Σκοπός του παιχνιδιού
είναι να καταλάβουμε πώς
σκέφτονται οι αρχαιολόγοι
όταν κρατάνε στα χέρια τους
ένα εύρημα από το παρελθόν,
τί ερωτήσεις θέτουν και
πώς ψάχνουν να βρουν
απαντήσεις.
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Φωτογραφίστε,
τραβήξτε video,
ζωγραφίστε, μην
ξεχάσετε να βάλετε
παραδείγματα και να
συμπληρώσετε τις απαντήσεις
σας με λεπτομέρειες από
τα αντικείμενα που έχει το
Μουσείο της Μυκόνου.

www.mubil.gr
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Διαβάστε τις
επεξηγηματικές
πινακίδες
στις βιτρίνες,
παρατηρήστε και
συζητήστε για να βρείτε τις
απαντήσεις! Σκεφτείτε όμως
και σεις, μπορεί η δικιά σας
ιδέα και επεξήγηση να είναι
μια καινούρια ερευνητική
ερμηνεία!

GREECE

1. Πού διάλεξαν να κατοικήσουν οι άνθρωποι το 3000 π.Χ στη Μύκονο;
2. Ποιά νομίζετε εσείς ότι είναι τα κριτήρια επιλογής των περιοχών κατοίκησης
εκείνη την εποχή;

www.mubil.gr

GREECE

1. Πώς χωρίζουμε τα αγγεία σε διάφορες εποχές, τί είναι αυτό που τα
διαφοροποιεί και τί είναι αυτό που τα συνδέει; Σε τί μοιάζουν και σε τί
διαφέρουν;
2. Πώς ξέρει ο συντηρητής με τι τρόπο να συμπληρώσει την διακόσμηση ενός
αγγείου; Σκεφτείτε και απαντήστε! Βρείτε ενα παράδειγμα που ο συντηρητής
έχει συμπληρώσει το αγγείο και φωτογραφίστε το!
3. Γιατί χρησιμοποιούσαν αγγεία στην αρχαία Μύκονο και Δήλο;
Φωτογραφίστε 5 διαφορετικά αγγεία απο 2 διαφορετικές εποχές και
μαντέψτε τη χρήση τους!
4. Γιατί ονομάζονται κάποια απο τα αγγεία γεωμετρικά; Φωτογραφίστε αυτό
που νομίζετε έδωσε το όνομα στα αγγεία αυτά!

www.mubil.gr

GREECE

1. Τί διαφοροποιεί τα ερυθρόμορφα από τα μελανόμορφα αγγεία;
Φωτογραφίστε λεπτομέρειες και των δύο τεχνοτροπιών που μας δείχνουν
τις διαφορές τους!
2. Φωτογραφίστε σκηνές από τη μυθολογία ή μυθολογικές μορφές και
προσπαθήστε να βρείτε σε ποιό γνωστό μύθο αναφέρονται!
3. Φωτογραφίστε σκηνές καθημερινής ζωής και προσπαθήστε να κάνετε μια
ιστορία γύρω από αυτό!
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GREECE

1. Υπάρχουν αντικείμενα που αναφέρονται στην ερωτική φύση των ανθρώπων
ή των θεών στην αρχαία Ελλάδα; Πώς νομίζετε ότι τα χρησιμοποιούσαν;
2. Τί είδους αντικείμενα συνοδεύουν τους νεκρούς μετά θάνατον; Πώς μπορεί
να συνδέονται αυτά με τη ζωή ή το φύλο του νεκρού; Μπορείτε να βρείτε
παραδείγματα;
3. Οι επιτύμβιες στήλες τί σκηνές παρουσιάζουν, διαλέξτε μία και
περιγράψτε τη!
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