
                                                      

 

 

Καλοκαιρινές Δράσεις Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 

 

«Ο μύθος της Αράχνης» 

Συγγραφέας: Αντώνης Παπαθεοδούλου 

 

 

Δραστηριότητα 1η – Αφού διαβάσεις το βιβλίο «Ο μύθος της Αράχνης», 

γράψε κι εσύ ένα μικρό κείμενο, δίνοντας ένα διαφορετικό τέλος στον 

μύθο. Αν η Αράχνη δεν προκαλούσε την οργή της Αθηνάς με την 

αλαζονική της συμπεριφορά, τι θα είχε συμβεί; 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  



Δραστηριότητα 2η – Βρες στο κείμενο τα προσωνύμια της θεάς Αθηνάς 

(βλ. σ.5). 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

 

Δραστηριότητα 3η – Διάλεξε τη σωστή απάντηση.  

1. Όλες οι γυναίκες στην αρχαιότητα ασχολούνταν με την … 

Α. υφαντική τέχνη 

Β. αγγειοπλαστική 

Γ. γλυπτική 

2. Από ποιους/ποιες έμαθε πρώτη η Αθηνά την υφαντική τέχνη; 

Α. τους Λαιστρυγόνες 

Β. τις Σειρήνες 

Γ. τους Κύκλωπες 

3. Σε ποια δίδαξε η Αθηνά πρώτη την υφαντική τέχνη; 

Α. στην Ήρα 

Β. στην Καλυψώ 

Γ. στην Πανδώρα 

4. Ποια ήταν η μεγάλη γιορτή που ήταν αφιερωμένη στην θεά Αθηνά; 

Α. τα μεγάλα Διονύσια 

Β. τα Παναθήναια 

Γ. τα Ελευσίνια Μυστήρια 

 

 



Δραστηριότητα 4η – Αντιστοίχισε τα αντικείμενα με τις τέχνες από τις οποίες 

προκύπτουν. 

           αγάλματα                                                              υφαντική       

           πλοία                                                                   ζωγραφική 

           αγγεία                                                                  γλυπτική 

           ναοί                                                                     αρχιτεκτονική                                                                       

           ρούχα                                                                   αγγειοπλαστική 

          πίνακες                                                                 ναυπηγική 

 

 

 

Δραστηριότητα 5η – Ζωγράφισε ένα υφαντό με εικόνες από κατορθώματα θεών 

και ηρώων.  

 

 

 

 

 

 



Δραστηριότητα 6η – Κατασκευή «Μια αράχνη & ο ιστός της» 

 

Υλικά για αράχνη 

χαρτόνι κανσόν μαύρου χρώματος 

κόλλα Α4 

μαύρο μαρκαδόρο 

6 καλαμάκια (επάνω μέρος) 

1 μέτρο μαύρη κορδέλα ή λίγο μαλλί 

1 ξυλάκι για σουβλάκι 

ψαλίδι 

υγρή κόλλα 

Οδηγίες κατασκευής 

1) Σχεδίασε και κόψε 2 κύκλους (έναν μεγάλο και έναν μικρό) από το 

χαρτόνι κανσόν μαύρου χρώματος. 

2) Ένωσε και κόλλησε τον έναν κάτω από τον άλλο. 

3) Ζωγράφισε σε μια κόλλα Α4 τα μάτια & κόλλησέ τα στον μικρό κύκλο 

(κεφάλι αράχνης). 

4) Κόψε το επάνω μέρος από 6 πλαστικά καλαμάκια και τύλιξέ τα με 

μαύρη κορδέλα ή μαλλί. Στη συνέχεια, κόλλησε 3 ποδαράκια δεξιά και 3 

αριστερά κάτω από τον μεγάλο κύκλο (σώμα αράχνης). 

5) Προαιρετικά, μπορείς να κολλήσεις την αράχνη πάνω σε ένα ξυλάκι 

για σουβλάκι.  

 

 

 



Υλικά για ιστό   

4 ολόκληρα ξυλάκια για σουβλάκια 

8 κομμένα στη μέση ξυλάκια για σουβλάκια 

μαλλί άσπρου ή γκρι χρώματος 

υγρή κόλλα 

ψαλίδι 

Οδηγίες κατασκευής 

1. Πάρε 2 ολόκληρα ξυλάκια, σχημάτισε έναν σταυρό και κόλλησέ τα στο 

κέντρο. 

2. Μετά, πάρε άλλα 2 ολόκληρα ξυλάκια και τοποθέτησέ τα σε σχήμα Χ 

επάνω στα άλλα. Κόλλησέ τα μεταξύ τους στο κέντρο και, στη συνέχεια, 

τύλιξε το σημείο που ενώνονται με μαλλί. 

3. Σπάσε 4 ξυλάκια στη μέση και κόλλησέ τα, κλείνοντας το σχήμα σου 

γύρω γύρω (θα χρειαστείς 8 ξυλάκια συνολικά).  

4. Τέλος, πέρασε ανάμεσα από κάθε ξυλάκι μαλλί, σχηματίζοντας τον 

ιστό.  

Δραστηριότητα 7η - Μαθαίνω για την υφαντική τέχνη στην αρχαιότητα…  

 

 

 

 

 



Ψάξε στο διαδίκτυο πληροφορίες για την υφαντική τέχνη στην αρχαιότητα, 

καθώς και τα στάδια που ακολουθούσαν οι άνθρωποι για την κατασκευή 

υφασμάτων.  

Βρες κι άλλες εικόνες από αγγεία που αναπαριστούν σκηνές σχετικές με την 

υφαντική. 

Εκτύπωσε, κόψε και κόλλησε τις εικόνες σε λευκό χαρτί. Μπορείς να φτιάξεις 

μια ιστορία σε μορφή κόμικ, γράφοντας φανταστικούς διαλόγους μεταξύ των 

προσώπων που εικονίζονται σε αυτές.  

  

Δες ακόμη στο YοuTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=VvY9eeCf5T4 

“ Ελληνική Μυθολογία η Ύβρις της Αράχνης” 

 

 

Καλή διασκέδαση ! ! ! 

Μπορείτε να μας στείλετε τις εντυπώσεις σας και, φυσικά, τις δημιουργίες των  

παιδιών, ακολουθώντας τους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Facebook: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά 

Instagram: pireas_public_library  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VvY9eeCf5T4
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