Καθημερινή ζωή
Λαός ναυτικός οι Κυκλαδίτες, διέσχιζαν με τα καράβια
τους το Αιγαίο ανταλλάσσοντας προϊόντα και ιδέες. Η
γεωργία, η κτηνοτροφία, το ψάρεμα και το κυνήγι
αποτελούσαν τις καθημερινές ασχολίες των κατοίκων
που ήταν μόνιμα εγκαταστημένοι σε μικρούς οικισμούς,
αρχικά κοντά στις ακτές και αργότερα στις πλαγιές των
λόφων. Στην καθημερινότητά τους χρησιμοποιούσαν
αγγεία και σκεύη από πηλό, ενώ παράλληλα
κατασκεύαζαν εργαλεία και όπλα από χαλκό, και άλλα
αντικείμενα από άργυρο και μόλυβδο. Το μάρμαρο που
υπήρχε σε όλα σχεδόν τα νησιά καθώς και άλλα υλικά,
όπως ο οψιανός στη Μήλο και η σμύριδα στη Νάξο, ήταν
επίσης πολύ σημαντικά για τη ζωή και την τέχνη των
Κυκλαδιτών. Οι γνώσεις μας για την καθημερινότητα των
αρχαίων Κυκλαδιτών, τα ταφικά τους έθιμα και τις
θρησκευτικές αντιλήψεις τους βασίζονται αποκλειστικά
στα αντικείμενα που έχουν ανακαλύψει και συνεχίζουν
να ανακαλύπτουν οι αρχαιολόγοι στις ανασκαφές, μια
και δεν υπάρχουν καθόλου γραπτές μαρτυρίες από την
εποχή εκείνη.

Σχέδιο: Άκης Γκούμας
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Ιδέες για δραστηριότητες
Η καθημερινή ζωή στα αρχαία χρόνια ξυπνάει πάντα το ενδιαφέρον των
παιδιών. Ο εκπαιδευτικός, αφού δώσει στους μαθητές τις πληροφορίες που
χρειάζονται, μπορεί να ζητήσει να περιγράψουν και να εικονογραφήσουν
μια μέρα από τη ζωή ενός παιδιού που ζει στις Κυκλάδες την Εποχή του
Χαλκού.
o Πως είναι κτισμένο το σπίτι του; Τι έπιπλα υπάρχουν; Από τι υλικό
ήταν κατασκευασμένα;
o Ποια είναι τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του;
o Οι καθημερινές ασχολίες του πατέρα; Της μητέρας του;
o Ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό και τι άλλο τρώνε στο
καθημερινό τραπέζι;
o Ποιες είναι οι δικές του καθημερινές ασχολίες;
o Τι ξέρει για το ψάρεμα και τα ταξίδια με τις βάρκες;
Η ιστορία θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς: η κάθε
ομάδα θα προσπαθήσει να αναπαραστήσει μια σκηνή που θα
παρακολουθούν όλα τα παιδιά προσπαθώντας να μαντέψουν την ιστορία.
Τα παιδιά θα μπορούσαν τέλος να μετατρέψουν τις ιστορίες τους σε κόμικς
με έναν πολύ απλό τρόπο: χωρίζουν στα 4 όσες σελίδες Α4 χρειάζονται
δημιουργώντας τα απαραίτητα στα κόμικς καρέ. Σε κάθε καρέ
αποτυπώνουν και ένα κομμάτι της ιστορίας με ζωγραφιές με ή χωρίς λόγια.
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