
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Καλοκαιρινές Δράσεις Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 

 

«Ολυμπιακοί αγώνες» 

Συγγραφέας: Θεόδωρος Παπατσίμπας 

 

 

Δραστηριότητα 1η – Η ακροστοιχίδα της «ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ» 

                                      Ε _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

                                      Κ_ _ _ _ _ _ _ _ 

                                   _ Ε _ _ _ _ _ 

                                      Χ _ _ _ _ _ _ 

                                   _ Ε _ _ _ _ _ _ _ 

                              _ _ _Ι_ _ _ 

                                _ _ Ρ_ _ _ _ _ 

                           _ _ _ _Ι _ _ _ _ _ _ _ 

                                   _ Α _ _ _ _ _ 

1. Γιος του πρώτου βασιλιά της Ήλιδας που οργάνωσε στην Ολυμπία 

αγώνες δρόμου.  

2. Μετά τη συμφωνία στην Ήλιδα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες τελούνταν κάθε 

τέσσερα χρόνια, το …………… .  

3. Διοργανωτής αγώνων στην Ολυμπία, σύμφωνα με την επικρατέστερη 

παράδοση, μετά τη νίκη του σε αρματοδρομία επί του Οινόμαου. 



4. Οι Ελλανοδίκες φορούσαν κόκκινους ……………… .  

5. Εκεί φιλοξενούνταν οι επίσημοι επισκέπτες της Άλτης στην Ολυμπία. 

6. Έπαθλο αγώνων. 

7. Αποκλείονταν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

8. Παραβίασε τον νόμο, μπαίνοντας κρυφά στο στάδιο της αρχαίας 

Ολυμπίας. 

9. Το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία στην Ολυμπία ήταν ένα από τα 

επτά  ………………… του κόσμου.  

Δραστηριότητα 2η - Συμπλήρωσε τα κενά με τη σωστή απάντηση. 

1. Ποια ήταν τα αγωνίσματα των δρόμων; 

α. ………………………………………………….. 

β. …………………………………………………… 

γ. …………………………………………………… 

δ. …………………………………………………… 

2. Ποιος ήταν ο πρώτος Ολυμπιονίκης κατά την Ολυμπιάδα του 776 π.Χ; 

…………………………………………….. 

3. Ποια ήταν η απόσταση που έπρεπε να διανύσουν οι αθλητές του 

δόλιχου; 

………………………………… 

4. Τι έδεναν στο κεφάλι, στα χέρια και στα πόδια του νικητή ενός 

αγωνίσματος πριν στεφανωθεί με τον κότινο, την τελευταία μέρα των 

αγώνων; 

………………………………………… 

5. Ποιος αυτοκράτορας του Βυζαντίου κατήργησε τους Ολυμπιακούς 

αγώνες το 393 μ.Χ;  

………………………………….. 

6. Πόσους θεατές χωράει το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο; 

………………………………………… 

7. Στις ιπποδρομίες, πώς ονομάζονταν τα άλογα που δεν είχαν 

συμπληρώσει ακόμα την ανάπτυξή τους; 

…………………………………….. 

8. Από τι υλικό ήταν φτιαγμένοι οι ιμάντες που τύλιγαν οι πυγμάχοι γύρω 

από τα χέρια τους; 

…………………………………………………. 

9. Ποια αγωνίσματα περιελάμβανε το αρχαίο πένταθλο; 

α. ……………………………………………. 

β. …………………………………………… 

γ. …………………………………………… 

δ. …………………………………………… 

ε. …………………………………………… 



10.  Πώς ονομάζονταν οι γυναικείοι αγώνες δρόμου που τελούνταν κάθε 4 

χρόνια στην Ολυμπία προς τιμήν της θεάς Ήρας; 

…………………………………….. 

Σε ποιο άθλημα θα ήθελες να αγωνίζεσαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες; 

Αν ήμουν αθλητής στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα ήθελα να αγωνίζομαι 

στον/στην/στους/στις ………………………………………., γιατί ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Δραστηριότητα 3η – Διάλεξε τη σωστή απάντηση.  

1. Πόσες μέρες διαρκούσαν οι τελετές και οι αγώνες στην Ολυμπία; 

Α. 3 

Β. 10 

Γ. 5 

2. Πόσους θεατές χωρούσαν οι κερκίδες του σταδίου της Ολυμπίας; 

Α. 40.000 θεατές 

Β. 60.000 θεατές 

Γ. 90.000 θεατές 

3. Πότε έγιναν οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες της αρχαιότητας; 

Α. 756 π.Χ. 

Β. 766 π.Χ. 

Γ. 776 π.Χ.  

4. Ποιο ήταν το έπαθλο των αθλητών κατά τους προκριματικούς αγώνες; 

Α. ένα κλαδί ελιάς 

Β. ένα κλαδί φοίνικα 

Γ. ένα κλαδί δάφνης 



Δραστηριότητα 4η – Γίνε αθλητικός ανταποκριτής και γράψε ένα κείμενο, 

στο οποίο θα περιγράφεις παραστατικά έναν αγώνα μεταξύ δύο αθλητών 

πυγμαχίας ή πάλης στην αρχαιότητα. 
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Δραστηριότητα 5η – Αφού παρακολουθήσεις το βίντεο «Οι μασκότ των 

Ολυμπιακών Αγώνων (1968-2020), ζωγράφισε κι εσύ τη δική σου 

μασκότ και δώσε της ένα όνομα. 

https://www.youtube.com/watch?v=ExVob00rrAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ExVob00rrAY


Δραστηριότητα 6η – Ήπειροι & Ολυμπιακοί Kύκλοι. Αντιστοίχισε τους 

ολυμπιακούς κύκλους της σημαίας με τις ηπείρους που συμβολίζουν. 

 

Αμερική    Ευρώπη    Ασία    Αφρική    Ωκεανία 

 

Δραστηριότητα 7η – Οι αθλητές των Ολυμπιακών αγώνων στην 

αρχαιότητα αγωνίζονταν για ένα κλαδί ελιάς, τον κότινο. Φτιάξε κι εσύ το 

έπαθλο των νικητών των Ολυμπιακών Αγώνων με απλά υλικά.  

Υλικά 

χαρτόνι κανσόν 

φύλλα ελιάς 

ψαλίδι  

υγρή κόλλα 

συρραπτικό 

Οδηγίες κατασκευής 

1. Υπολόγισε μια λωρίδα χαρτόνι κανσόν πλάτους 2cm. Η περίμετρός της θα 

είναι ανάλογη της περιμέτρου του κεφαλιού του κάθε παιδιού. 

2. Κόψε τη λωρίδα κατά μήκος και μετά ένωσε τα άκρα της με συρραπτικό.  

3. Μάζεψε λίγα φύλλα ελιάς και κόλλησέ τα το ένα δίπλα στο άλλο. 



 

 

Δες ακόμη στο Υoutube: 

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

«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες για παιδιά! Μαθαίνουμε αλλιώς» 

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

«Ολυμπιακοί Αγώνες: Τα αγαπημένα αθλήματα των Στρούμφ!» 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5ZYDkW9W8s 

«Ο Ηρακλής και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ελληνική Μυθολογία» 

  

 

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=hYpOhdQQHGA
https://www.youtube.com/watch?v=hYpOhdQQHGA
https://www.youtube.com/watch?v=Q5ZYDkW9W8s

	Καλή διασκέδαση ! ! !

