
 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

 

Θέμα: Γέννηζη και ππώηα σπόνια 

Σηην ομάδα ζαρ πποζπαθήζηε να ζςγκενηπώζεηε πληποθοπίερ και να 

απανηήζεηε ηιρ πιο κάηω επωηήζειρ: 

1. Πνύ θαη πόηε γελλήζεθε ν Μέγα Αιέμαλδξνο; 

2. Πνηνη ήηαλ νη γνλείο ηνπ; 

3. Πνηνο ήηαλ ν Βνπθεθάιαο θαη ηε ζρέζε έρεη κε ην Μέγα 

Αιέμαλδξν; 

 

Μποπείηε να σπηζιμοποιήζεηε: 

 

1. ηελ ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα Δξκήο  

2. ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό Μέγαο Αιέμαλδξνο – Η επνπνηΐα ηνπ 

Διιεληζκνύ, παξαγωγή MLS 

3. Ηιεθηξνληθέο ζειίδεο όπωο νη πην θάηω: 

 http://ime.gr 

http://alexanderthegreat.gr 

 

Αθού ενηοπίζεηε ηην απάνηηζη ζηιρ πιο πάνω επωηήζειρ εηοιμάζηε 

ηην παποςζίαζή ζαρ ζηο ππόγπαμμα Power Point ακολοςθώνηαρ ηιρ 

οδηγίερ ζηα καθοδηγηηικά θύλλα πος ζαρ δόθηκαν.  

 

 

 

 

 

 

 

http://ime.gr/
http://alexanderthegreat.gr/


 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

Θέμα: Οι γονείρ ηος Μέγα Αλέξανδπος 

Σηην ομάδα ζαρ πποζπαθήζηε να ζςγκενηπώζεηε πληποθοπίερ για 

ηοςρ γονείρ ηος Μέγα Αλέξανδπος. Πποζπαθήζηε να αναθέπεηε ηιρ 

ζημανηικόηεπερ πληποθοπίερ από αςηέρ πος θα βπείηε.  

 

Μποπείηε να σπηζιμοποιήζεηε: 

1. ηελ ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα Δξκήο  

2. ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό Μέγαο Αιέμαλδξνο – Η επνπνηΐα ηνπ 

Διιεληζκνύ, παξαγωγή MLS 

3. Ηιεθηξνληθέο ζειίδεο όπωο νη πην θάηω: 

 http://ime.gr 

http://alexanderthegreat.gr 

 

Αθού  ζςγκενηπώζεηε ηιρ ζημανηικόηεπερ πληποθοπίερ για ηον 

καθένα εηοιμάζηε ηην παποςζίαζή ζαρ ζηο ππόγπαμμα Power Point 

ακολοςθώνηαρ ηιρ οδηγίερ ζηα καθοδηγηηικά θύλλα πος ζαρ 

δόθηκαν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ime.gr/
http://alexanderthegreat.gr/


 

 

ΟΜΑΔΑ Γ 

Θέμα: Παιδεία ηος Μέγα Αλέξανδπος 

Σηην ομάδα ζαρ πποζπαθήζηε να ζςγκενηπώζεηε πληποθοπίερ και να 

απανηήζεηε ηιρ πιο κάηω επωηήζειρ: 

1. Πνηνη ήηαλ νη δάζθαινη ηνπ Μέγα Αιεμάλδξνπ; 

2. Πνηνλ από απηνύο μερώξηδε ν Μ. Αιέμαλδξνο; 

3. Γηαηί νη γνλείο ηνπ θξόληηζαλ λα έρεη ηόζε θαιή εθπαίδεπζε; 

4. Πνηνο ήηαλ ν αγαπεκέλνο ηνπ ήξωαο ηεο αξραηόηεηαο; 

 

 Μποπείηε να σπηζιμοποιήζεηε: 

1. ηελ ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα Δξκήο  

2. ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό Μέγαο Αιέμαλδξνο – Η επνπνηΐα ηνπ 

Διιεληζκνύ, παξαγωγή MLS 

3. Ηιεθηξνληθέο ζειίδεο όπωο νη πην θάηω: 

 http://ime.gr 

http://alexanderthegreat.gr 

 

Αθού ενηοπίζεηε ηην απάνηηζη ζηιρ πιο πάνω επωηήζειρ εηοιμάζηε 

ηην παποςζίαζή ζαρ ζηο ππόγπαμμα Power Point ακολοςθώνηαρ ηιρ 

οδηγίερ ζηα καθοδηγηηικά θύλλα πος ζαρ δόθηκαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ime.gr/
http://alexanderthegreat.gr/


 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

 

Θέμα: Ο Μέγα Αλέξανδπορ καηαλαμβάνει ηην Μ. Αζία και ηην 

Αίγςπηο 

Σηην ομάδα ζαρ πποζπαθήζηε να ζςγκενηπώζεηε πληποθοπίερ και να 

απανηήζεηε ηιρ πιο κάηω επωηήζειρ: 

1. Πόηε έγηλε βαζηιηάο ν Μέγα Αιέμαλδξνο; 

2. Τη έθαλε κόιηο έγηλε βαζηιηάο; Γηα πνην ιόγν; 

3. Πόηε άξρηζε ε εθζηξαηεία ηνπ; 

4. Πνηα πόιε ήηαλ ν πξώηνο ζηαζκόο ηνπ; Τη έθαλε εθεί; 

5. Πνύ δόζεθε ε πξώηε κάρε θαη πνην ήηαλ ην απνηέιεζκά ηεο; 

6. Πνύ δόζεθε ε δεύηεξε κάρε; Πόηε; Πνην ήηαλ ην απνηέιεζκά ηεο; 

7. Πξνο ηα πνύ πξνρώξεζε ν Μέγα Αιέμαλδξνο; 

8. Τη έγηλε ζηελ Αίγππην; 

 

Μποπείηε να σπηζιμοποιήζεηε: 

1. ην βηβιίν καζεηή ηεο ηζηνξίαο ηεο Γ΄ δεκνηηθνύ, θεθ. 31 (ζει. 98- 

100) 

2. ηελ ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα Δξκήο  

3. ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό Μέγαο Αιέμαλδξνο – Η επνπνηΐα ηνπ 

Διιεληζκνύ, παξαγωγή MLS 

4. Ηιεθηξνληθέο ζειίδεο όπωο νη πην θάηω: 

 http://ime.gr 

http://alexanderthegreat.gr 

 

Αθού ενηοπίζεηε ηην απάνηηζη ζηιρ πιο πάνω επωηήζειρ εηοιμάζηε 

ηην παποςζίαζή ζαρ ζηο ππόγπαμμα Power Point ακολοςθώνηαρ ηιρ 

οδηγίερ ζηα καθοδηγηηικά θύλλα πος ζαρ δόθηκαν. 

http://ime.gr/
http://alexanderthegreat.gr/


 

 

Ομάδα Γ 

 

Θέμα: Η ποπεία ππορ ηην Ινδία. Το ηέλορ ηηρ εκζηπαηείαρ. 

Σηην ομάδα ζαρ πποζπαθήζηε να ζςγκενηπώζεηε πληποθοπίερ και να 

απανηήζεηε ηιρ πιο κάηω επωηήζειρ: 

1. Πνύ δόζεθε ε επόκελε κάρε κε ηνπο Πέξζεο; Πόηε; Πνην ήηαλ ην 

απνηέιεζκα;  

2. Πξνο ηα πνύ θαηεπζύλζεθε ν Αιέμαλδξνο; Γηαηί; 

3. Πνηα ήηαλ ε επηζπκία ηνπ;  

4. Μέρξη πνύ έθηαζε θαη γηαηί ζηακάηεζε εθεί;  

5. Τη αλαγθάδεηαη λα θάλεη ν Αιέμαλδξνο;  

6. Σε πνηα πόιε επηζηξέθεη; Πόηε; 

 

Μποπείηε να σπηζιμοποιήζεηε: 

1. ην βηβιίν καζεηή ηεο ηζηνξίαο ηεο Γ΄ δεκνηηθνύ, θεθ. 32 (ζει. 

101- 103) 

2. ηελ ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα Δξκήο  

3. ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό Μέγαο Αιέμαλδξνο – Η επνπνηΐα ηνπ 

Διιεληζκνύ, παξαγωγή MLS 

4. Ηιεθηξνληθέο ζειίδεο όπωο νη πην θάηω: 

 http://ime.gr 

http://alexanderthegreat.gr 

 

Αθού ενηοπίζεηε ηην απάνηηζη ζηιρ πιο πάνω επωηήζειρ εηοιμάζηε 

ηην παποςζίαζή ζαρ ζηο ππόγπαμμα Power Point ακολοςθώνηαρ ηιρ 

οδηγίερ ζηα καθοδηγηηικά θύλλα πος ζαρ δόθηκαν. 

 

 

http://ime.gr/
http://alexanderthegreat.gr/


 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ 

 

Θέμα: Ο θάναηορ ηος Μ. Αλεξάνδπος 

Σηην ομάδα ζαρ πποζπαθήζηε να ζςγκενηπώζεηε πληποθοπίερ και να 

απανηήζεηε ηιρ πιο κάηω επωηήζειρ: 

1. Πνην ήηαλ ην ηέινο ηνπ Μ. Αιέμαλδξνπ; 

2. Πνηνλ άθεζε δηάδνρν γηα ηε κεγάιε απηνθξαηνξία ηνπ; 

 

Μποπείηε να σπηζιμοποιήζεηε: 

1. ην βηβιίν καζεηή ηεο ηζηνξίαο ηεο Γ΄ δεκνηηθνύ, θεθ. 33 (ζει. 

104- 106) 

2. ηελ ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα Δξκήο  

3. ην εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό Μέγαο Αιέμαλδξνο – Η επνπνηΐα ηνπ 

Διιεληζκνύ, παξαγωγή MLS 

4. Ηιεθηξνληθέο ζειίδεο όπωο νη πην θάηω: 

 http://ime.gr 

http://alexanderthegreat.gr 

 

Αθού ενηοπίζεηε ηην απάνηηζη ζηιρ πιο πάνω επωηήζειρ εηοιμάζηε 

ηην παποςζίαζή ζαρ ζηο ππόγπαμμα Power Point ακολοςθώνηαρ ηιρ 

οδηγίερ ζηα καθοδηγηηικά θύλλα πος ζαρ δόθηκαν. 

 

 

 

http://ime.gr/
http://alexanderthegreat.gr/

