
 

Ο αρχιτεκτονική την εποχή 
της βασιλείας του 
Χάρανλντ Μπλούτουθ  

 

Σχετικό σχέδιο 
κατασκευής 
 

      

Ο αρχιτεκτονική την εποχή της βασιλείας του Χάρανλντ 

Μπλούτουθ  

Περιγραφή 
 

Το μάθημα αποτελείται απο μια εισαγωγή στον κόσμο 

των Βίκινγκ, στον βασιλιά Χαραλντ Μπλούτουθ και την 

κατασκευή ενός μοντέλου ενός εκ των 5 φρουρίων του 

Χάραλντ σε σχήμα δακτυλιδιού.  

Μαθησιακοί στόχοι 
 

- Οι μαθητές θα μάθουν για τον κόσμο των Βίκινγκ 
- Οι μαθητές θα μάθουν/ ή θα κάνουν επανάληψη των 

γνώσεών τους για τον κύκλο, την ακτίνα, τη διάμετρο, 

το π, το εμβαδόν και την περίμετρό του.  

Σχετικά μαθήματα  
 

Ιστορία και μαθηματικά 

 
 



 

Προαπαιτόυμενα/ 
προκαταρτικά βήματα για 
τους εκπαιδευτικούς  

 

Η λέξη Βίκινγκ συχνά χρησιμοποιείται καταχρηστικά ή 
παρεξηγείται. Η λέξη Βίκινγκ δεν έχει την στερεοτυπική 
ετυμολογία που την συνδέει με την ευρύτερη έννοια 
που έχει λάβει γενικά, για να περιγράψει τα 
Σκανδιναβικά φύλα του πρώιμου Μεσαίωνα. 
Αντιθέτως, στα παλαιά νορβηγικά σήμαινε μια 
δραστηριότητα η οποία δεν διευκρινέζεται περαιτέρω. 
Θα μπορούσε ασφαλώς να περιλαμβάνει επιδρομή, 
αλλά δεν περιοριζόταν μόνο σε αυτή. Κατά μια άλλη 
ετυμολογία η λέξη Βικινγκ σημαίνει «άτομο από το 
Víkin», όπου το θηλυκό vík σήμαινε «ποταμάκι, 
ορμίσκος, μικρός κόλπος». Ωστόσο, οι Βίκινγκ συχνά 
συνδέονται με επιδρομές, λεηλασίες και κλοπές, αν και 
ήταν κάτι πολύ περισσότερο από τα προαναφερθέντα. 
Ήταν επιδέξιοι τεχνίτες, έμποροι, θαλασσοπόροι, και 
πράγματι η κοινωνία και ο τρόπος ζωής τους διέφεραν 
πολύ από τους δικούς μας - και πάλι όμως! Στις 
Σκανδιναβικές χώρες, οι πρώτες μαρτυρίες για την 
ύπαρξη των Βίκινγκ έρχονται στο φως ενωρίς στην 
ιστορία. Τα ονόματα τεσσάρων ημερών της εβδομάδας  
στη Δανία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία συνδέονται με 
τον πολιτισμό των Βικινγκ. Η Πέμπτη είναι ακόμα η 
μέρα του Θεού Θορ. 
Η επιρροή των Σκανδηναβικών φύλων των Βίκινγκ δεν 
περιορίστηκε μόνο στις σκανδιναβικές χώρες, αλλά 
εξαπλώθηκε και στις χώρες στις οποίες ταξίδεψαν, 
εισέβαλαν και εγκαταστάθηκαν. Έτσι, πολλές 
λέξεις/ονόματα πόλεων στα αγγλικά και τα γαλλικά 
έχουν σκανδηναβική προέλευση.  
Οι Βίκινγκ έχουν κερδίσει ιδιαίτερη δημοτικότητα στις 
μέρες μας λόγω, εν μέρει, της μάζας βιβλίων, ταινιών 
και τηλεοπτικών σειρών αφιερωμένων σε αυτούς.  
 
Το μάθημα αυτό βασίζεται στο βασιλιά Χάραλντ 
Μπλούτουθ, ο οποίος υπέταξε τη Δανία και τη 
Νορβηγία υπό την κυριαρχία του κατά την περίοδο 
958-987 μ.Χ.. Ήταν ο πρώτος Δανός βασιλιάς που 
βαπτίστηκε χριστιανός. Ο λόγος γι' αυτό ήταν 
περισσότερο διπλωματικός, εφόσον δεν ήθελε να 
δώσει τα κίνητρα στον Γερμανορωμαϊκό Όθωνα τον 1ο  
να επιδιώξει σύγκρουση με τους μέχρι τότε 
ειδωλολάτρες Δανούς. Ο βασιλιάς Χάραλντ Μπλούτουθ 
υπήρξε ένα δραστήριο και έξυπνο επιχειρηματικό 
μυαλό. Σ' αυτόν οφείλονται πολλά μεγάλης κλίμακας 
έργα πέρα από τα 5 φρούρια σε σχήμα δακτυλιδιού, τα 
οποία γνωρίζουμε σήμερα.  



 
Μερικά από τα έργα που υλοποίησε ως βασιλιάς ήταν 
γέφυρες, συνοριακα τείχη και ένας εντυπωσικός τάφος 
για τη μητέρα και τον πατέρα του, που κάλυπτε μια 
έκταση 20 γηπέδων ποδοσφαίρου και περιβαλλόταν 
από έναν φράκτη μήκους 1440 μέτρων.  
Η εποχή των Βικινγκ είναι τόσο πλούσια και 
εντυπωσιακή, που αναγκαστικά έπρεπε να 
περιοριστούμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο, και έτσι 
επιλέξαμε να επικεντρωθούμε στα φρούρια σε σχήμα 
δακτυλίου, στο πλαίσιο της διδασκαλίας των 
μαθηματικών και πιο συγκεκριμένα της γεωμετρίας, 
εστιάζοντας στον κύκλο.  
 



 

Προαπαιτούμενα/ 
προκαταρτικά βήματα για 
τους μαθητές  
 

Το μάθημα προϋποθέτει ότι οι μαθητές γνωρίζουν πώς 
να χρησιμοποιούν μια πυξίδα. 
Διαφορετικά, συνιστάται να αφιερώσετε ένα μάθημα 

για την εξάσκηση των μαθητών στο σχεδιασμό κύκλων 

και στον πειραματισμό με το όργανο.  

Ηλικιακό εύρος των 
μαθητών 
 

Από 12 ετών και άνω  

Διάρκεια 
 

2 ώρες (120 λεπτά) 

Επίπεδο δυσκολίας 
 

Μέτριο έως δύσκολο. 

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων βήμα 
προς βήμα 

 
1: Εισαγωγή στην εποχή των Βίκινγκ και τον βασιλιά 

Χάραλντ Μπλούτουθ (δείτε τις εικόνες πιο κάτω) 

2. Το μοντέλο κατασκευής του φρουρίου των Βίκινγκς 
(Fyrkat) (χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο σχέδιο 
κατασκευής) 
 
3: Αξιολόγηση και κατ’ ιδίαν έλεγχος των μετρήσεων 
του μοντέλου κατασκευής.  
 
4: Προτάσεις για περαιτέρω εργασία 
 
 

Δραστηριότητες 
αξιολόγησης 

 

 
3: Αξιολόγηση και κατ’ ιδίαν έλεγχος των μετρήσεων 
του μοντέλου κατασκευής. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

                      

 

 

 

Το όνομα Μπλούτουθ λέγεται ότι 

οφείλεται σε ένα μπλε/μαύρο 

δόντι που είχε ο Βασιλιάς Χαραλντ. 

Ήταν ο πρώτος Δανός Βασιλιάς που 

βαπτίστηκε χριστιανός. 

Ήταν βασιλιάς της Δανίας και της 

Νορβηγίας. 

Σκοτώθηκε σε μια εξέγερση που 

ξεκίνησε από τον ίδιο του το γιο! 

 

 

Εικόνα   1 Η ρουνική πέτρα του 
Γιέλινγκ, που θεωρείται ως το 
«πιστοποιητικό βαπτίσεως» της Δανίας 

 

Χαραλντ Μπλουτούθ  
Δανός βασιλιάς 958-987 
μ.Χ. 

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΟΥΣΕ ΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

Ο βασιλιάς που έχει κατακτήσει ΌΛΗ τη Δανία 

και τη Νορβηγία δρομολόγησε την κατασκευή 

μεγάλης κλίμακας έργων: το τείχος που 

ονομάζεται «Dannevirke» το οποίο χτίστηκε 

για επιθετικούς σκοπούς εναντίον της 

Γερμανίας, η γέφυρα πάνω από το Ravning 

Enge που έχει 760 μέτρα μήκος και 5 μέτρα 

πλάτος, 5 φρούρια σε σχήμα δακτυλιδιού, το 

μεγαλύτερο από τα οποία έχει 240 μέτρα 

διάμετρο και ένα μεγάλο τάφο στο μέγεθος 

των 20 γήπεδων ποδοσφαίρου για τη μητέρα 

του, Βασίλισσα Θύρα, και τον πατέρα του, τον 

Γκορμ τον Παλαιό.  



 
 

«Οι Βικινγκ»: ένα φύλλο εργασίας για έμπνευση 

Ερώτηση 
Το περιεχόμενο θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει: 

Η δραστηριότητα θα 

μπορούσε να είναι: 

- Ποιοι ήταν αυτοί; 

- oι άνθρωποι  

Πώς θα ήταν αν ήσουν: 

- ένας άντρας 

- μια γυναίκα 

- Ένα παιδί 

- μια ενδυμασία 

- ένας ρόλος 

-  

 

- Φτιάξτε μια 

ενδυμασία των 

Βικινγκ  

- Φτιάξτε μικρές 

κούκλες των Βίκινγκ 

χρησιμοποιώντας 

τον κατάλληλο 

εξοπλισμό/ την 

κατάλληλη 

ενδυμασία για κάθε 

φύλο 

(άντρας/γυναίκα) 

- Αναζήτηση εικόνων 

Πού έμεναν; 
Οι χώρες 

- Τα σπίτια τους 

- Μελετήστε 

διαφορετικούς 

τύπους σπιτιών και 

το εσωτερικό τους  

- Κατασκευάστε το 

μοντέλο των 

σπιτιών τους με 

πηλό, ξυλάκια κλπ. 

"Ποιες ήταν οι 

ασχολίες τους;" 

Η ζωή τους: 

- Ένας αγρότης 

- Ένας έμπορος 

- Ένας τεχνίτης 

- Οι εργάτες γύρω από το 

σπίτι 

- Ως σκλάβος 

- Δοκιμάστε 

διαφορετικούς 

τύπους δεξιοτεχνίας 

των Βίκινγκ 

- Παιχνίδι ρόλων στην 

καθημερινή ζωή 

“Για να γίνετε 

Βίκινγκ”: τι 

συνεπάγεται αυτό; 

- Τα ταξίδια 

- Οι επιθέσεις 

- Παρουσίαση 

χαρτών των 

ταξιδιών τους 



 

Ερώτηση 
Το περιεχόμενο θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει: 

Η δραστηριότητα θα 

μπορούσε να είναι: 

- Οι κατακτήσεις - Βρείτε νορβηγικές 

λέξεις, ονόματα 

τοποθεσιών ή 

πόλεων 

Ποια ήταν η 

θρησκεία τους; 

- Νορβηγική μυθολογία 

- Οι Θεοί, όπως ο Όντιν, ο 

Θoρ, η Λόκε, η Φρέγια, ο 

Τυρ… 

- Διαβάστε 

σκανδηναβικές 

σάγκας ή διηγηθείτε 

τις 

- Παρακολουθήστε το 

καρτούν Valhalla 

Οι Ρούνοι (το 

αρχαίο σύστημα 

γραφής των 

βορείων λαών της 

Ευρώπης) πώς 

γραφόταν; 

- Το futhark (το Ρουνικό 

αλφάβητο) 

- Οι ρούνοι για σκοπούς 

μαγείας  

 

- Προσπαθήστε να 

γράψετε τις 

ονομασίες με το 

ρουνικό αλφάβητο  

Γιατί τα πλοία τους 

ήταν τόσο 

σημαντικά; 

- Τύποι πλοίων 

- Η σημασία της τρόπιδας (ή 

καρίνας) 

 

- Κατασκευάστε 

μικρά πλοία τύπου 

Βίκινγκ 

- Με τρόπιδα ή χωρίς 

τρόπιδα - 

πειραματιστείτε  

Τι έτρωγαν; 

- Ψωμί  

- Ψάρι 

- Κρέας 

- Χυλός 

-  

- Προσπαθήστε να 

παρασκευάσετε ένα 

απλό γεύμα των 

Βίκινγκ, ψήνοντάς 

το σε πραγματική 

φωτιά  

- Χυλός, βούτυρο, 

ψωμί και σούπα. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ : ΦΟΡΕΜΑ ΤΥΠΟΥ 

SUNDRESS ΜΕ ΙΜΑΝΤΕΣ (ΛΟΥΡΙΑ) ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΦΟΡΕΜΑ. ΈΝΑ 

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΜΕΣΟΦΟΡΙ (ΚΟΜΠΙΝΕΖΟΝ). 

ΓΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 

ΦΟΡΕΣΕΤΕ ΚΟΛΙΕ ΑΠΟ ΟΜΟΡΦΕΣ ΙΝΕΣ 

ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΕΤΡΕΣ Η ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ.  

ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ: ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΑΠΟ 

ΜΑΛΛΙ, ΕΝΑ ΤΟΥΝΙΚ (TUNIQUE) – ΕΝΑ 

ΦΑΡΔΥ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ 

ΜΙΑ ΚΑΠΑ. ΤΟΣΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ 

ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ 

ΟΜΟΡΦΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ 

ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΠΩΣ 

ΜΑΧΑΙΡΙΑ, ΣΠΑΘΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ. 

ΤΑ ΚΡΑΝΗ ΜΕ ΚΕΡΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ! 

Να θυμάστε! Ένας Βικινγκ που διέθετε καλούς 

τρόπους, όπως όλοι γνωρίζουμε, κάθε Σάββατο 

ΠΟΥ; 

Δανία, Νορβηγία και 

Σουηδία. Κατά καιρούς 

θα επισκεπτόμαστε την 

Αγγλία, τη Γαλλία, την 

Ισπανία, την Ιταλία, την 

Ισλανδία και τη 

Γροιλανδία, καθώς και 

την Βίνλαντ στην Αμερική 

 

Πότε; 

Από to 700  μ.Χ. μέχρι το 

1066 μ.Χ. 

 

Λατρεύουμε την 

παραδοσιακή νορβηγική 

θρησκεία που 

επικεντρώνεται γύρω 

από θεούς όπως ο Όντιν, 

ο Θορ, ο Λοκ, ο Τυρ και η 

Φρέγια  

 

 

 

 

  

Προσκλητήριο για επίσκεψη στον 

κόσμο των «Βίκινγκ»  
 

 



 
έπρεπε να κάνει μπάνιο, έτσι λοιπόν θα εκτιμούσαμε να σας δούμε καθαρούς, όπως ένα 

γνήσιο Βίκινγκ...  

Χώρος στάθμευσης: Αν φτάσετε με το ντράκαρ σας (μεγάλο κωπήλατο ή ιστιοφόρο 

πλοίο), θα πρέπει να το ρυμουλκήσετε στην ξηρά όπου βρίσκεται η Μεγάλη Αίθουσα, 

κοντά στα λατομεία. 

 

Απάντηση στο προσκλητήριο: Προς Χάραλντ Μπλούτουθ. Βεβαιωθείτε ότι απαντάτε στο 

προσκλητήρτιο χρησιμοποιώντας το αλφάβητο Futhark (τα ρουνικά γράμματα) 


