Για τους εκπαιδευτικούς

Η μάχη στο ποτάμι.
Αχιλλέας εναντίον Σκάμανδρου
δραστηριότητες μετά την ανάγνωση του βιβλίου
Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Πατσαρός, συγγραφέας, εκπαιδευτικός

Η μάχη στο ποτάμι.
Αχιλλέας εναντίον Σκάμανδρου
Κωνσταντίνος Πατσαρός
Εικονογράφηση: Μανόλης Αλμπάνης
Το βιβλίο:
Την καλύτερη ιστορία από την Ιλιάδα δεν την έχεις διαβάσει.
Η Ιλιάδα είναι ένα ποίημα χιλιάδων στίχων, με πολλές μικρές και μεγάλες ιστορίες. Μία από αυτές βρίσκεται προς
το τέλος της, στη ραψωδία Φ. Εκεί ο δημιουργός της, ο
Όμηρος, βάζει τον Αχιλλέα να αντιμετωπίζει πολυάριθμους Τρώες, αλλά και τον Σκάμανδρο, τον ξακουστό ποταμό της Τροίας. Η εξέλιξη της αναμέτρησης είναι ιδιαίτερα απρόβλεπτη…
Διαβάζοντας προσεκτικά, ο αναγνώστης συνειδητοποιεί
την οικολογική διάσταση της μάχης, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική, δίνοντας ένα ξεχωριστό χρώμα στο ομηρικό έπος.
Ο βραβευμένος συγγραφέας Κωνσταντίνος Πατσαρός
αφηγείται την αναμέτρηση του Αχιλλέα με τον Σκάμανδρο
και ο Μανόλης Αλμπάνης ντύνει την ιστορία με εικόνες.
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Μικρές οδηγίες
Δραστηριότητες για τις τάξεις:

Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

>

Οι παρακάτω προτεινόμενες δραστηριότητες μπορούν να γίνουν
αφού έχουν διαβάσει το βιβλίο τα παιδιά.

>

Αν σας ενδιαφέρουν όλες, καλό θα είναι να μην τις κάνετε την ίδια ημέρα.

>

Σε πολλά σημεία αξίζει να σταματήσετε και να κάνετε συζήτηση στην τάξη
πάνω σε αυτά που θα γράψουν ή θα δημιουργήσουν τα παιδιά.

>

Όπου υπάρχει σωστή απάντηση, είναι με κόκκινο χρώμα.

>

Στις ερωτήσεις που δεν υπάρχει μία σωστή απάντηση, ίσως βρείτε αφορμές
για να κάνετε συζήτηση με όλη την τάξη…

3

Α. Μια πρώτη γνωριμία
Δραστηριότητες για τις τάξεις:

Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κύκλωσε το σωστό
1. Ποιος έγραψε την Ιλιάδα;
Α.
Β.
Γ.
Δ.

Ο Θουκυδίδης
Ο Όμηρος
Ο Πλάτωνας
Ο Σωκράτης

2. Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής της Ιλιάδας;
Α.
Β.
Γ.
Δ.

Ο Οδυσσέας
Ο Πάρης
Ο Αγαμέμνονας
Ο Αχιλλέας

3. Πώς ξεκινάει η Ιλιάδα;
(Η ερώτηση αναφέρεται στο ομηρικό έπος, το οποίο περιλαμβάνει ένα τμήμα μόνο της
πολιορκίας της Τροίας. Τα παιδιά δεν το γνωρίζουν, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να το
μάθουν.)
Α.
Β.
Γ.
Δ.

Ο Πάρης κλέβει την ωραία Ελένη.
Ο Αχιλλέας πείθεται από τον Οδυσσέα να ταξιδέψει στην Τροία.
Ο Αγαμέμνονας θυσιάζει την κόρη του Ιφιγένεια για να ευχαριστήσει τους θεούς.
Με τη διαμάχη Αχιλλέα και Αγαμέμνονα για τη Βρισηίδα.
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4. Πώς τελειώνει η Ιλιάδα;
(Το ομηρικό έπος τελειώνει με το Α, όχι με το Β. Το ότι έπεσε η Τροία το μαθαίνουμε από
άλλα ποιήματα.)
Α.
Β.
Γ.
Δ.

Ο Πρίαμος παίρνει το νεκρό σώμα του Έκτορα από τον Αχιλλέα και το θάβει με τιμές.
Οι Αχαιοί κατακτούν την Τροία με τη βοήθεια του δούρειου ίππου.
Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Έκτορα.
Ο Πάρης με τη βοήθεια του Απόλλωνα σκοτώνει τον Αχιλλέα.

5. Ποιος είναι ο Σκάμανδρος;
Α.
Β.
Γ.
Δ.

Ένας Αχαιός πολεμιστής
Ένας Τρώας πολεμιστής
Ένας ποταμός της Τροίας
Ένας θεός του Ολύμπου

6. Ποιοι είναι οι γονείς του Αχιλλέα;
Α.
Β.
Γ.
Δ.

Ο Δίας και η Ήρα
Ο Δίας και η Θέτιδα
Ο Πηλέας και η Θέτιδα
Ο Πηλέας και η Ήρα

7. Γιατί ο Σκάμανδρος θυμώνει με τον Αχιλλέα;
Α. Γιατί ζήλεψε τη δόξα του.
Β. Γιατί τα σώματα των νεκρών Τρώων που σκότωσε ο Αχιλλέας
τον εμποδίζουν να βγάλει τα νερά του στη θάλασσα.
Γ. Γιατί θέλει ο Αχιλλέας να κατακτήσει την Τροία.
Δ. Γιατί θέλει ο Σκάμανδρος να προστατέψει τον Έκτορα.
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8. Εσύ έχεις επισκεφτεί ποτάμι;
Α.
Β.
Γ.
Δ.

Όχι, ποτέ.
Ναι, ένα ποτάμι.
Ναι, δύο ή τρία.
Ναι, πάνω από τρία ποτάμια.

9. Ποιος πιστεύεις ότι έχει δίκιο στη διαμάχη του Αχιλλέα με τον Σκάμανδρο;
Α.
Β.
Γ.
Δ.

Ο Αχιλλέας.
Ο Σκάμανδρος.
Και οι δύο, ο καθένας για τους δικούς του λόγους.
Και οι δύο είχαν άδικο.

10. Ποιος νικάει στην αναμέτρηση μεταξύ τους;
Α.
Β.
Γ.
Δ.

Ο Αχιλλέας.
Ο Σκάμανδρος.
Και οι δύο είναι νικητές.
Και οι δύο είναι χαμένοι.
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Β. Ταξιδεύοντας και δημιουργώντας με το βιβλίο
Δραστηριότητες για τις τάξεις:

Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Για σκέψου...
1.

Για ποιον λόγο ο Σκάμανδρος υψώνει κύμα εναντίον του Αχιλλέα;
Τι θέλει να πετύχει;

2.

Τα ποτάμια ξεχειλίζουν και γίνονται χείμαρροι στην εποχή που ζούμε;
Γνωρίζεις αν έχει συμβεί παρόμοιο περιστατικό στη χώρα μας;

3.
			
			
			
			

Τι προκάλεσε ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο;
Στη συνέχεια –αν δεν το έχουν αναφέρει ήδη– ζητάμε από τα παιδιά να σκεφτούν
αν υπάρχει σχέση μεταξύ της αναμέτρησης του Αχιλλέα με τον Σκάμανδρο και του
φονικού χειμάρρου που δημιουργήθηκε στη Μάνδρα της Αττικής, αλλά και σε άλλα
μέρη τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.

			 Αν τα παιδιά είναι σε ηλικία που μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο,
			 μπορείτε να τους ζητήσετε να ερευνήσουν σε ποια άλλα μέρη του πλανήτη έχουν
			 συμβεί παρόμοιες φυσικές καταστροφές.
4.

Πώς μπορούμε να αποφύγουμε αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον;

5.

Γνωρίζεις ποια είναι τα μέρη ενός ποταμού;
Πηγές, κυρίως ροή, εκβολές

6.

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός στην Ελλάδα; Πού βρίσκεται;
Ο Αλιάκμονας στη Μακεδονία
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7.

Ποιος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός στον κόσμο; Πού βρίσκεται;
Ο Νείλος στην Αφρική

8.

Εκτός από τον Σκάμανδρο, ποιοι άλλοι ποταμοί αναφέρονται στο βιβλίο;
Ο Αξιός, ο Αχελώος και ο Σιμόεντας

9.

Ποια ήταν η αγαπημένη σου σκηνή από την ιστορία που διάβασες;
Μοιράστε τους ρόλους στην ομάδα σου και δραματοποιήστε την ιστορία 		
στην τάξη.

10.

11.

Κάνε την αντιστοίχιση
- Ο Πάρης

- Ήταν δάσκαλος του Αχιλλέα.

- Ο Φοίνικας

- Ήταν γιος του Πριάμου.

- Ο Ηρακλής

- Έφτιαξε την πανοπλία του Αχιλλέα.

- Η Θέτιδα

- Πιάστηκε αιχμάλωτος από τον Αχιλλέα.

- Ο Ήφαιστος

- Δημιούργησε τον Σκάμανδρο.

- Ο Σκάμανδρος

- Η μητέρα του Αχιλλέα.

- Ο Λυκάων

- Ήταν γιος του ποταμού Αξιού.

- Ο Αστεροπαίος

- Είχε πατέρα τον Ωκεανό.

- Ο Αχιλλέας

- Ήταν ο αδερφός του Σκάμανδρου.

-Ο Σιμόεντας

- Ήταν ο γιος του Πηλέα.

Είσαι ένας από τους Μυρμιδόνες μαχητές που συντροφεύουν τον Αχιλλέα
στην Τροία. Ακούς την προειδοποίηση του Σκάμανδρου προς τον Αχιλλέα
να σταματήσει να σκοτώνει τους Τρώες μέσα στο ποτάμι.
Τι θα συμβούλευες τον Αχιλλέα να κάνει;
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