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Β2. Σχέδιο δράσης του Τμήματος-Θεματικός Κύκλος «Φροντίζω το Περιβάλλον-Περιβάλλον» 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 

Σελ. 2  

 

 

 

 
Θεματικός Κύκλος:  
Φροντίζω το Περιβάλλον  
Επιμέρους Θεματική  Ενότητα/Υποενότητα:  
Περιβάλλον 

Τίτλος/τίτλοι 
προγραμμάτων 

 

Ο δικός μας τίτλος 
 

«Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό…» 
Υπεύθυνος εκαπιδευτικός: Μαζίνης Ι. Δημήτριος 
Εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν το σχέδιο δράσης: 
Μαζίνς Ι. Δημήτριος – Κλήμαντος παπαδόπουλος 
 

 
 
 
 

Στόχοι Σχεδίου Δράσης 
 

Αναφορά σε: 
 
Α) Δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν: 
     - Ενημερότητα-προβληματισμός 
     - Επικοινωνία – συνεργασία 
     - Κριτική σκέψη                                           δεξιότητες μάθησης 
     - Δημιουργικότητα                                        
     - Συλλογή πληροφοριών – διαχείριση 
     - Ενσυναίσθηση – ευαισθησία 
     - Πολιτειότητα - συμμετοχικότητα 
     - Προσαρμοστικότητα 
     - Αυτομέριμνα - αυτοπροστασία             δεξιότητες ζωής 
     - Πρωτοβουλία 
     - Υπευθυνότητα 
     - Οργανωτική ικανότητα 
     - Μελέτη περιπτώσεων 
     - Κατασκευές 
     - Επίλυση προβλημάτων            δεξιότητες του νου 
     - Πλάγια σκέψη 
 
Β) Στόχους που θέτουμε ως προς τον θεματικό κύκλο και  την (τις) 
επιμέρους θεματική (-κες) ενότητα (-τες):  

  Να  εκτιμήσουν  την  αξία  του  νερού  στην  ύπαρξη  ζωής  και  
στην  υγεία  μας. 

 Να αποκαλύψουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους για το θέµα – 
Να αναφέρουν τις ιδιότητες και τις χρήσεις του νερού. 

 Να γνωρίσουν τις τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού. 
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 Να ερμηνεύσουν τον «κύκλο του νερού». 
 
 Να αναγνωρίσουν τις αιτίες της ρύπανσης και μόλυνσης του  
νερού. 

 Να ευαισθητοποιηθούν στη λήψη μέτρων για την αποτροπή της 
ρύπανσης και της μόλυνσης του νερού.  

 Να καλλιεργήσουν στάσεις που οδηγούν στην οικονομία του  
νερού και στην ορθολογική διαχείρισή του - αειφορία. 
 
 Να εκφράζουν με άνεση τις απόψεις τους. 
 
 Να ασκηθούν στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. 
 
 Να εκφραστούν μέσα  από δραστηριότητες αισθητικής αγωγής  
και να εξοικειωθούν µε σηµαντικές καλλιτεχνικές δηµιουργίες όπως 
εικαστικά έργα, ποιήµατα και τραγούδια. 
 
 Να εξοικειωθούν στην αναζήτηση πληροφοριών μέσα από  
πηγές όπως βιβλία, διαδίκτυο . 
 
 να διακρίνουν οµοιότητες και διαφορές, να συσχετίζουν, να 
συγκρίνουν, να γενικεύουν, να καταγράφουν και να διατυπώνουν τις 
παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατά τους µε εκφραστική 
πληρότητα. 
 
 Να έρθουν σε επαφή µε την ιστορία (μυθολογία) και την 
παράδοση που σχετίζονται με το νερό. 
 

 Να αξιοποιούν το υλικό που τους δίδεται για την υλοποίηση µιας 

δραστηριότητας. 
 
 Να αναπτύξουν δεξιότητες επιχειρηµατολογίας µέσα από 
διαλογική αντιπαράθεση. 
 
Γ) τους στόχους που επιπροσθέτως θέτουμε ή σε σύνδεση με το 
πρόγραμμα σπουδών  των γνωστικών αντικειμένων (προαιρετικά) 
 
 Να εµπλουτίσουν τον προφορικό και γραπτό λόγο µε νέες λέξεις 
και εκφράσεις. 

 
Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 Δεξιότητες:  γνωστική ενημερότητα, προβληματισμός, οργάνωση 
και σχεδιασμός αναζήτησης, ενδυνάμωση ομάδας, επικοινωνία, 
συνεργασία, κριτική σκέψη – συμπεράσματα. 
 
  Οι μαθητές καταθέτουν  τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους 
για το νερό. 
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 «Ψαρεύουμε ιδέες» μέσα από τη διαδικασία του καταιγισμού 
ιδεών για το τι δε γνωρίζουμε για το αγαθό του νερού και τι θα 
θέλαμε να μάθουμε ακόμη. 
 Το νερό πηγή ζωής –αναγκαίο  για όλους τους ζωντανούς 
οργανισμούς – ανθρώπινο σώμα, ζώα, φυτά κ.ά. 
 Το νερό στην καθημερινή ζωή (ύδρευση-πόση, καθαριότητα κ.ά.)  
Δραστηριότητες: 
1η: Ακούμε το τραγούδι: «Τρέχει τρέχει το νερό» και ζητάμε από τους 
μαθητές να υποψιαστούν το θέμα που θα μας απασχολήσει. 
2η: Αποτύπωση της υπάρχουσας γνώσης κι εμπειρίας των μαθητών 
για το νερό. 
Πού συναντάμε το νερό; Πού υπάρχει στο σπίτι μας; Πού το 
χρησιμοποιούμε; Ποιες συσκευές χρειάζονται νερό; Ποια μέσα 
μεταφοράς/συγκοινωνίας κινούνται στο νερό; Ποια αθλήματα του 
νερού υπάρχουν; Ζώα που παίρνουν το όνομά τους από το νερό. 
3η: Προτάσεις για το τι θα θέλαμε να ξέρουμε ακόμη για το νερό 
«ψαρεύοντας» τις ιδέες των μαθητών μέσα από τη διαδικασία της 
ιδεοθύελας. 
4η: Το νερό αναγκαίο συστατικό/στοιχείο της ζωής. 
     Το νερό στο ανθρώπινο σώμα. Το νερό στα ζώα και τα φυτά. 
     Σε σκαρίφημα ανθρώπινου σώματος/φυτού χρωματίζουμε την 
ποσότητα νερού / πώς το νερό απορροφάται από τη ρίζα και φτάνει 
στα φύλλα. 
                                                                                 (2 διδ. ώρες) 

Εργαστήριο 2 Δεξιότητες: Επικοινωνία, δημιουργικότητα, συλλογή πληροφοριών, 
ενημερότητα  
 
 Από πού έρχεται – πηγάζει το νερό (φυσικός πόρος). 
 Τι είναι οι ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι-ένας από αυτούς είναι και 
το νερό. 
 Διαχωρισμός σε επιφανειακά, υπόγεια ύδατα. 
 Ανανεώσιμος φυσικός πόρος. 
 Υδρολογικός κύκλος του νερού 
 Χημικός τύπος – Φυσικές καταστάσεις του νερού. 

Δραστηριότητες: 

Αποσαφήνιση εννοιών: πηγή, πόρος-φυσικός πόρος-ανανεώσιμος 
φυσικός πόρος, επιφανειακό-υπόγειο νερό, υδρολογικός κύκλος, 
υδροφόρος ορίζοντας, χημικός τύπος, φυσική κατάσταση. 

1η:Βλέπουμε εικόνες και διακρίνουμε τα επιφανειακά από τα υπόγεια 
νερά. Αναζητούμε και συλλέγουμε από περιοδικά, διαδίκτυο εικόνες 
από ανανεώσιμους/μες φυσικούς πόρους/πηγές ενέργειας.  

2η:Βλέπουμε σε τομή το έδαφος, τα υποστρώματά του και 
εστιάζουμε στον υδροφόρο ορίζοντα. Ακόμη παρατηρούμε τα 
υπόγεια υδάτινα ρεύματα και φρεάτια που σχηματίζονται στο 
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υπέδαφος (δεξαμενές νερού).  

3η: Διακρίνουμε και αναγνωρίζουμε τις τρεις φυσικές καταστάσεις 
του νερού. (Φ.Ε.) 

4η: Βλέπουμε βίντεο σχετικό με τον υδρολογικό κύκλο –
σχολιάζουμε – ζωγραφίζουμε τον κύκλο του νερού ή κάνουμε 
κολλάζ. 

5η: Συμπληρώνουμε τα φυσικά φαινόμενα κατά τον υδρολογικό 
κύκλο και μαθαίνουμε γι’ αυτά (εξάτμιση-
συμπύκνωση/υγροποίηση-απόθεση). (Φ.Ε.) 

6η: Αναπαριστούμε τον κύκλο του νερού στο πρόπλασμα (μακέτα 
του σχολείου με τον κάθετο και οριζόντιο διαμελισμό). 

7η: Κατασκευάζουμε ομπρέλες με καλάμια και νάυλον ή χαρτί 
γκοφρέ χρωματιστό, εναλλακτικά ζωγραφίζουμε ή χρωματίζουμε 
ομπρέλες – τις κόβουμε και κάνουμε κολλάζ. 

                                                                                   (2 διδ. ώρες) 
 

Εργαστήριο 3 Δεξιότητες: αυτομέριμνα, αυτοπροστασία, προσαρμοστικότητα, 
πρωτοβουλία 
 
 Νερό και υγεία.  
 Νερό και διατροφή – διαρκής ενυδάτωση. 
 Τα θερμά υπόγεια (θερμές πηγές/θερμοπίδακες – ιαματικά
νερά/ιαματικές πηγές. 
 

Δραστηριότητες: 

1η: Συζητάμε και κατανοούμε καλύτερα τη σπουδαιότητα του νερού, 
όχι μόνο για την ύπαρξή μας, αφού το 70% του σώματός μας 
αποτελείται από νερό, αλλά και τη συμβολή του στην καλή υγεία 
του οργανισμού μας. 

2η: Θυμόμαστε όσα είπαμε στον θεματικό κύκλο για τη σωστή 
διατροφή, την αξία που έχει το νερό σε συνδυασμό με την υγιεινή 
(μεσογειακή) διατροφή και την άσκηση, καθώς και την ανάγκη 
σωστής ενυδάτωσης του οργανισμού λόγω της συνεχούς απώλειας 
υγρών. Μαθαίνουμε ότι ακόμη και οι περισσότερες τροφές 
αποτελούνται από νερό. 

3η: Μαθαίνουμε τι είναι τα θερμά υπόγεια νερά – τι είναι οι θερμές 
πηγές – τι είναι οι θερμοπίδακες και πώς δημιουργούνται. 
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4η: Ποια είναι η σύσταση των νερών αυτών και πώς λειτουργούν 
θεραπευτικά ή προληπτικά στον οργανισμό μας συμβάλλοντας στην 
υγεία μας. 

5η: Αναζητούμε στο διαδίκτυο τα κυριότερα και πιο γνωστά 
ιαματικά νερά/πηγές στη χώρα μας, αναφέρουμε κάποια που 
γνωρίζουμε από εμπειρίες της οικογένειάς μας και τα εντοπίζουμε 
στο χάρτη – ποια είναι κοντά στον τόπο μας - κάνουμε λίστα 
προτείνοντας ποια μπορούμε να προτιμήσουμε. 

                                                                                  (2 διδ. ώρες) 
Εργαστήριο 4 Δεξιότητες: επικοινωνία, διαχείριση πληροφορίας, κριτική σκέψη, 

επίλυση προβλημάτων, πολιτειότητα, πρωτοβουλία, 
προσαρμοστικότητα, περιβαλλοντική συνείδηση – αειφορία . 
 
Για ποιους ακόμη λόγους το νερό είναι πολύτιμο αγαθό; Πού αλλού 
χρησιμοποιείται; 
 
 Αστική χρήση (άμεσα: πόσιμο νερό-είδη νερού, καθαριότητα 
οικιακή-ατομική, μαγείρεμα, πότισμα κήπου – έμμεσα: κατανάλωση 
τροφών κ άλλων προϊόντων με χρήση νερού). 
Τρόποι ύδρευσης στα παλιά χρόνια. 
 
  Νερό  και  γεωργία  (αρδευτικά  συστήματα , ευτροφισμός). 

 Η δύναμη του νερού. Νερό  και  ενέργεια  (ατμομηχανή , 
υδροηλεκτρικά  εργοστάσια, φράγματα). 

 Νερό και βιομηχανία (χημ. Βιομηχανία, βυρσοδεψία, μεταποίηση 
κ.ά.) 

 Νερό και τουρισμός. 

 Ρύπανση και μόλυνση του νερού. 

 Προτείνουμε λύσεις. 

 Είναι το νερό τελικά ανανεώσιμος φυσικός πόρος; Εξοικονόμηση 
νερού – αειφορία – διαχείριση – προτάσεις. 

Δραστηριότητες: 

1Η: Οι μαθητές αναφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους 
(βρισκόμαστε σε μια αγροτική περιοχή) για τη χρήση του νερού στις 
αγροτικές καλλιέργειες. 

2η: Φέρνουν δικές τους φωτογραφίες από τα αρδευτικά κανάλια της 
περιοχής. – ρωτούν (κατάρτιση ερωτηματολογίου) τους 
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παλαιότερους για τον τρόπο που υδρεύονταν τα σπίτια. 

3η: Πώς το νερό επηρεάζει την ανάπτυξη της γεωργίας και πώς το 
νερό επηρεάζεται από τη γεωργική δραστηριότητα. 

4η: Άσκηση αντιστοίχισης χρήσεων με δραστηριότητες στην 
καθημερινότητα. 

5η: Σταυρόλεξο για το νερό. 

6η: Ποιοι είναι οι κύριοι ρυπαντές του νερού – κατάλογος από τους 
μαθητές. 

7η: Οι μαθητές προτείνουν λύσεις για λιγότερη ρύπανση. 

8η: Αειφορική διαχείριση του νερού – οι μαθητές βρίσκουν τρόπους 
για να εξακολουθεί το νερό να αποτελεί ανανεώσιμο φυσικό πόρο –
Τρόποι για την εξοικονόμηση νερού.  

9η: Πραγματοποιούμε έλεγχο σε όλες τις βρύσες του σχολείου, αλλά 
και του σπιτιού μας ο καθένας για να διαπιστώσουμε τυχόν 
διαρροές, ώστε να επισκευαστούν οι βλάβες. 

                                                                                  (3 διδ. ώρες) 
Εργαστήριο 5 Δεξιότητες: συμμετοχικότητα, δημιουργικότητα, επικοινωνία, 

κριτική σκέψη, συλλογή πληροφοριών – διαχείριση, μελέτη 
περιπτώσεων. 

 Το νερό στη μυθολογία (θεοί, νύμφες στη θάλασσα – τα ποτάμια, 
τέρατα κ.ά.) 

 Νερό  και  θρησκεία ( Θεοφάνεια , Αγιασμός , Νώε , λιτανείες  για  
βροχή , κλπ). 

 Νερό και λαϊκή παράδοση (λαογραφία) – Πιρπιρούνα , Ο Κλήδονας 
, έθιμα  της  βρύσης, θρύλοι, δημοτικά τραγούδια, επαγγέλματα
σχετικά με το νερό – παλιά επαγγέλματα που χάθηκαν στο πέρασμα 
του χρόνου. 

 Δραστηριότητες: δημιουργικότητα,  

1η: Αναδρομή στη μυθολογία από την ιστορία της Γ΄ τάξης.             ( 
ζωγραφίζουμε τον αγαπημένο μας μύθο ή θεό/ θεότητα-νύμφη) 

2η: Το νερό μέσα από τη ζωή του Χριστού, τα μυστήρια και τη 
θρησκευτική ζωή – στην αρχαία Ελλάδα, άλλες θρησκείες. 

3η: Επαγγέλματα σχετικά με το νερό – συμβολή στην οικονομία της 
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χώρας – επαγγέλματα που χάθηκαν στο χρόνο. 

4η: Ο ρόλος του νερού στη λαϊκή παράδοση (ήθη και έθιμα, θρύλοι, 
δημοτικά τραγούδια κ.ά.) 

 
                                                                                   (3 διδ. ώρες) 

Εργαστήριο 6 Δεξιότητες:  επικοινωνία, συνεργασία, συλλογή πληροφοριών, 
κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συμμετοχικότητα. 

 Νερό  και  γλώσσα ( νερο-οικογένειες , παροιμίες , αινίγματα , 
ποιήματα , λαϊκές  εκφράσεις με  τη    λέξη νερό κλπ). 

 Το νερό και η τέχνη (μεγάλοι ζωγράφοι ζωγραφίζουν το νερό). Η 
τέχνη της φύσης: π.χ. σπήλαια, βράχοι σμιλεμένοι από νερό κ.ά. 

 Το νερό στη μουσική – παλιά παραδοσιακά και σύγχρονα 
τραγούδια σχετικά με το νερό. 
 
  Το νερό στον αθλητισμό – αθλήματα. 
 
 Παιχνίδια με νερό. 

Δραστηριότητες: 

1η: Βρίσκουμε παροιμίες – λαϊκές εκφράσεις σχετικές με το νερό. 

2η: Σχηματίζουμε οικογένεια λέξεων με το νερό. 

3η: Διαβάζουμε ποιήματα και ακούμε  τραγούδια παραδοσιακά και 
σύγχρονα με θέμα το νερό και βγάζουμε συμπεράσματα. 

4η: Σχολιάζουμε ζωγραφικούς πίνακες σχετικούς με το νερό. 

5η: Ζωγραφίζουμε θέματα σχετικά με το νερό με χρήση ακουαρέλας. 

6η: Βρίσκουμε αθλήματα που σχετίζονται με το νερό. 

7η: Παίζουμε παιχνίδια με νερό. 

8η: Τραγουδάμε το νερό από τη δημοτική και τη σύγχρονη μουσική 
μας. 

9η: Δημιουργούμε με στίχους και μουσική το δικό μας τραγούδι για 
το νερό. 

                                                                                   (4 διδ. ώρες) 
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Εργαστήριο 7 Δεξιότητες: επικοινωνία, συμμετοχικότητα, πρωτοβουλία, έρευνα - 
συλλογή πληροφοριών, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη. 
  
 Αναπαράσταση  εθίμων   
              
             Κλήδονας – Περπερούνα – Αμίλητο νερό. 
             Ο χορός της βροχής των ινδιάνων. 
             Αναπαράσταση  επαγγελμάτων  σχετικών  με  το  νερό 
(ναυτικός , ψαράς , πυροσβέστης κλπ.) – παντομίμα. 
            χορεύουμε παραδοσιακά τραγούδια: ένα νερό κυρα –
Βαγγελιώ, κίνησε η γερακίνα κ.ά. 
 
 Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων – φύλλα εργασίας 
 

Προσαρμογές για τη 
συμμετοχή και την 
ένταξη όλων των 
μαθητών/τριών 

 

Γενικά, δεν προκύπτει ιδιαίτερη ανάγκη για διαφοροποίηση ως προς 
τη συμμετοχή και την ένταξη μαθητών, εκτός κάποιων δράσεων 
που απαιτείται η δημιουργία κάποιου κειμένου. Στην περίπτωση 
αυτή η ένταξη των μαθητών αυτών θα γίνει με προφορική έκφραση 
απόψεων, εντυπώσεων και περισσότερο με δημιουργίες όπως 
ζωγραφιές, σχεδιαγράμματα, αφίσες, κολλάζ κ.ά. 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 

εμπλουτίσουν το 
πρόγραμμά μας 

 Επίσκεψη στους ταμιευτήρες και τις πηγές της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας 
απ’ όπου υδροδοτείται ο δήμος της Βέροιας με την πόλη και την 
ευρύτερη περιοχή. 
 Σε συνεννόηση με τη Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας έλεγχος καταλληλότητας 
του πόσιμου νερού του σχολείου μας (δειγματοληψία). 

Τελικά προϊόντα που 
παρήχθησαν από 

τους/τις μαθητές/τριες  
κατά τη διάρκεια των 

εργαστηρίων 

 Φύλλα εργασίας σχετικά με επί μέρους θέματα που αφορούν το 
νερό. 
 Ερωτηματολόγιο προς τους ειδικούς της Δ.Ε.Υ.Α.Β. για το νερό. 
 Αφίσες και πινακίδες που αφορούν τη διασφάλιση και την 
εξοικονόμηση του νερού. 
 Ζωγραφιές και κολλάζ για τον υδρολογικό κύκλο. 
 Το δικό μας ποίημα και τραγούδι για το νερό. 
 Τραγουδάμε και χορεύουμε με θέμα το νερό. 
 Αναπαράσταση εθίμων σχετικών με το νερό. 

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που 

παρήχθησαν από 
τους/τις  μαθητές/τριες 

κατά τη διάρκεια των 
εργαστηρίων 

 Σχέδιο δράσης μέσω του καταιγισμού ιδεών. 
 Ερωτηματολόγιο. 
 Προετοιμασία συνέντευξης από τους παλαιότερους για τον 
εφοδιασμό (ύδρευση-αποχέτευση), τη χρήση, τη διαχείριση στην 
πόλη, αλλά κυρίως στα χωριά. 
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Αξιολόγηση - 
Αναστοχασμός πάνω 

στην υλοποίηση 

Επιλέχθηκε η ομαδοσυνεργατική μάθηση. 
Ο παιγνιώδης τρόπος μάθησης. 
Η μέθοδος πρότζεκτ. 
Περιγραφική αξιολόγηση με φύλλα αξιολόγησης, συζήτηση με τους 
μαθητές. 
Με εννοιολογικούς χάρτες. 
 
 
 

Εκδηλώσεις διάχυσης και 
Συνολική αποτίμηση της 

υλοποίησης της 
υποδράσης 

 Το νερό καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παράγοντες 
της ζωής για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, ήταν ένα άκρως 
ενδιαφέρον θέμα για τους μαθητές. Μετέφεραν τις δικές τους 
εμπειρίες, αφού το χρησιμοποιούν καθημερινά, ανέπτυξαν τις 
απόψεις τους, κατανόησαν τη σημαντικότητα της αειφορικής 
διαχείρισής του, έμαθαν πολλά περισσότερα γι’ αυτόν τον φυσικό 
πόρο ως προς τη χρήση του, τους κινδύνους που διατρέχει το νερό
και πώς αυτό μπορεί να επηρεάζεται από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες αλλά και πώς επηρεάζει το περιβάλλον και τη ζωή,
αφού  εξαρτώμαστε από αυτό. 
Έμαθαν πως ακόμη και σήμερα μεγάλο μέρος του κόσμου δεν έχει 
πρόσβαση σε πόσιμο νερό. 
Τα προϊόντα των εργαστηρίων αναρτώνται στην ιστοσελίδα, γίνεται 
έκθεση με αφίσες/μηνύματα για τη σωστή χρήση του νερού, τους 
κανόνες για τη σωστή και οικονομική χρήση του και ότι το νερό δεν 
πρέπει να θεωρείται δεδομένο για τα επόμενα χρόνια, αν δεν γίνει 
σε όλους μας συνείδηση πως είναι επιτακτική η ανάγκη 
διατηρήσουμε τη ανανεωσιμότητά του ως φυσικού πόρου. 


	Β2. Σχέδιο δράσης του Τμήματος-Θεματικός Κύκλος «Φροντίζω το Περιβάλλον-Περιβάλλον» 



