ΤΑΞΗ ∆΄
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
«Οι ̟ροφήτες»
ΣΤΟΧΟΣ:
Να ̟ληροφορηθούν οι µαθητές ότι ̟ολύ ̟ριν α̟ό τον ερχοµό του
Χριστού, ο Θεός έστειλε τους ̟ροφήτες οι ο̟οίοι βάδισαν και
έδειξαν την ορθή ̟ορεία της ζωής. Να ξεχωρίσουν τους ̟ροφήτες
σε µεγάλους και µικρούς.
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ:
Φυλλοµετρητής Google chrome, ε̟εξεργαστής κειµένου Word
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:
Οι µαθητές γνωρίζουν α̟ό το ̟ροηγούµενο κεφάλαιο «κανόνες
̟ορείας» ότι ο Θεός για να βοηθήσει τους ανθρώ̟ους τους έστειλε
τις δέκα εντολές µέσω ενός καλού και φωτισµένου α̟ό τον ίδιο
συνανθρώ̟ου τους. Ακόµα, οι µαθητές είναι εξοικειωµένοι µε τη
µηχανή αναζήτησης και µε τις κατάλληλες οδηγίες µ̟ορούν να
δηµιουργήσουν αρχείο στο Word.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ:
1 διδακτική ώρα
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Οι µαθητές θα εργαστούν σε οµάδες των 3 ατόµων. Σε κάθε οµάδα
θα αντιστοιχεί ένας ηλεκτρονικός υ̟ολογιστής.

• Μ̟είτε στο Google chrome. Πληκτρολογήστε «Προφήτες της
Παλαιάς ∆ιαθήκης». Α̟ό τη Βικι̟αίδεια βρείτε τα ονόµατα των
Προφητών.
• Κάντε δεξί κλικ και αντιγραφή.

• Κλείστε τη σελίδα.
• Στην ε̟ιφάνεια εργασίας µε δεξί κλικ ανοίξτε ένα έγγραφο στο
Word. Πάλι µε δεξί κλικ κάντε ε̟ικόλληση το κείµενο ̟ου
αντιγράψατε α̟ό το google.
• Πατήστε δι̟λό enter και γράψτε µε κεφαλαία: ΠΡΟΦΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ∆ΙΑΘΗΚΗΣ. Πατήστε το ̟λήκτρο ̟ου
φαίνεται ̟αρακάτω για να κεντράρετε τον τίτλο σας και να τον
κάνετε κατό̟ιν µε έντονα γράµµατα.
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Εδώ για κεντράρισµα

• ∆ηµιουργήστε έναν ̟ίνακα µε δύο στήλες και έντεκα γραµµές.
• Πατήστε µε αριστερό κλικ ̟ίνακας – εισαγωγή – ̟ίνακας –
αριθµός στηλών 2, αριθµός γραµµών έντεκα.

• Στην ̟ρώτη στήλη, ̟άλι µε κεφαλαία γράψτε ΜΕΓΑΛΟΙ
ΠΡΟΦΗΤΕΣ και στη δι̟λανή στήλη ΜΙΚΡΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ.
• Ξεχωρίστε τώρα τους ̟ροφήτες α̟ό το κείµενο ̟ου
αντιγράψατε και γράψτε τους στη σωστή στήλη. Εκτυ̟ώστε τη
σελίδα.

τη Βίβλο, η εβραϊκή λέξη ναβί΄ (näbî΄) είναι η κύρια λέξη ̟ου α̟οδίδεται «̟ροφήτης» και
δηλώνει εκείνον ̟ου διακηρύττει ή αναγγέλει, τον διαγγελέα. Προέρχεται α̟ό το
ρήµα ναβού (năbū) ̟ου σηµαίνει «αναγγέλω, διαλαλώ διακηρύττοντας ή αναγγέλοντας». Οι
̟ροφήτες έζησαν στους χρόνους της Παλαιάς ∆ιαθήκης και θεωρείται ότι µετέφεραν το
θέληµα του Θεού στους ανθρώ̟ους και ̟ροετοίµαζαν τον λαό για τον ερχοµό του Μεσσία.
Μεγάλοι Προφήτες θεωρούνται ο Ησαΐας, ο Ιερεµίας, ο ∆ανιήλ και ο Ηλίας. Υ̟ήρχαν ακόµα

και δώδεκα µικροί ̟ροφήτες, βιβλία των ο̟οίων συµ̟εριλαµβάνονται στην Παλαιά
∆ιαθήκη : Ωσηέ, Αµώς, Μιχαίας, Ηωήλ, Οβδιού, Ιωνάς, Ναούµ, Αββακούµ, Σοφωνίας,
Αγγαίος, Ζαχαρίας και Μαλαχίας. Οι ̟ερισσότεροι α̟ό αυτούς ήταν ̟ροσω̟ικότητες και
είχαν ενεργή συµµετοχή σε ζητήµατα της ̟ολιτείας. Η λέξη ̟ροφήτης του ̟ρωτότυ̟ου
ελληνικού κειµένου σηµαίνει κατά κυριολεξία «αυτός ̟ου µιλάει ενώ̟ιον ή µ̟ροστά σε [̟ρό
και φηµί]»
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