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Β4. Σχέδιο Δράσης του Τμήματος - Θεματικός Κύκλος «Δημιουργώ και Καινοτομώ- 
Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 
Σελ. 2 

 

 

 
Θεματικός Κύκλος:  
Δημιουργώ και Καινοτομώ-  Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία 
Επιμέρους Θεματικές Ενότητες/Υποενότητες:  
………………………………………………………………………………………………………………….. 

Τίτλος προγράμματος 
«STE(Α)M και Εκπαιδευτική 
Ρομποτική μέσα από τον 
κύκλο του Νερού και την 
Υδροδυναμική  

 Το ταξίδι  του  Σταγονούλη! 
 

 
 
 

 
Στόχοι Σχεδίου Δράσης 
 

 
Α) Δεξιότητες που πρόκειται να καλλιεργηθούν 
Δεξιότητες Μάθησης: 
Κριτική σκέψη  
Δημιουργικότητα  
Επικοινωνία 
Συνεργασία  
Δεξιότητες Ζωής: 
Οργανωτική ικανότητα 
Προγραμματισμός  
Πρωτοβουλία 
Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης: 
Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων 
τεχνολογιών  
Ψηφιακός γραμματισμός 
Δεξιότητες του Νου: 
Επίλυση προβλημάτων 
Κατασκευές 
Μελέτη περίπτωσης 
 
Β) Στόχοι που θέτουμε ως προς τον θεματικό κύκλο και  την (τις) 
επιμέρους θεματική (-κες) ενότητα (-τες)  
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ: 

• Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και διαθεματική προσέγγιση. 
 Καλλιέργεια των  γλωσσικών δεξιοτήτων  
 Επαφή με έργα μεγάλων καλλιτεχνών 
 Χρήση κατάλληλων λογισμικών για να εκτελούν παιχνίδια 

εξερεύνησης και εμπέδωσης. 
 Χρήση του υπολογιστή ως ένα πολυτροπικό εργαλείο 

αναζήτησης της γνώσης. 
• Εξοικείωση με τις ΤΠΕ. 
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Ακολουθία εργαστηρίων 

Εργαστήριο 1 
3 ώρες 
 

Παρατήρηση παγκόσμιου γεωφυσικού χάρτη και γεωφυσικού χάρτη της 
Ελλάδας. 
Πού παρατηρείτε νερό στον πλανήτη; 
Πού παρατηρείτε νερό στην Ελλάδα; 
Πού υπάρχει συγκέντρωση νερού; 
Εικόνες από λίμνες και ποτάμια και τη διαδρομή των ποταμών. 
https://anoixtosxoleio.weebly.com/epsilonnu972tauetataualpha-beta-19-
22.html 
 
Τα παιδιά ακούν ήχους που σχετίζονται με το νερό και προσπαθούν να 
τους αναγνωρίσουν. 
Ήχος Βροχής  
Ήχος Καταιγίδας 
Ήχος ποταμού 
Ήχος θάλασσας 
Τι ακούγεται ; 
Πώς νιώθετε όταν ακούτε αυτούς τους ήχους; 
 
Τα παιδιά περιγράφουν εμπειρίες που έχουν από τη φύση. 
 
Ακούμε το «Οι σταγόνες της βροχής» του Σπανουδάκη 
https://www.youtube.com/watch?v=afyQl6H1zpg 
 
 
 

Εργαστήριο 2 
3 ώρες 
 

Διερευνούμε τις απόψεις των παιδιών για το νερό πριν από την 
επεξεργασία του θέματος και τις καταγράφουμε σε μορφή 
ιστογράμματος.  

• Γιατί βρέχει; 
• Από τι αποτελούνται τα σύννεφα; 

• Πού υπάρχει νερό στη φύση και σε τι μορφή; 

• Πού πάει το νερό της βροχής; 

• Πώς βρέθηκε νερό στον ουρανό; 

Ζητάμε από τα παιδιά να ψάξουν στη βιβλιοθήκη τους αν έχουν βιβλία 
που σχετίζονται με το νερό. 

https://anoixtosxoleio.weebly.com/epsilonnu972tauetataualpha-beta-19-22.html
https://anoixtosxoleio.weebly.com/epsilonnu972tauetataualpha-beta-19-22.html
https://www.youtube.com/watch?v=afyQl6H1zpg
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Διαβάζουμε το παραμύθι σε μορφή PDF  «Ο Σταγονούλης»  
Βλέπουμε το video o Σταγονούλης  
https://www.youtube.com/watch?v=vHApTRvbJCw 
https://www.youtube.com/watch?v=StPobH5ODTw 
 
Συζήτηση 
 

Εργαστήριο 3 
3 ώρες 
 

«Από πού είσαι ποταμάκι;» 
 
Εικονόλεξο - Συζήτηση -Δραματοποίηση του ποιήματος. 
 
Ζωγραφική του ποιήματος με annotate 
 
Διαδραστικά παιχνίδια  
Οι μορφές του νερού:  Διαδραστικό παιχνίδι 
http://aesop.iep.edu.gr/node/6212/1593 
 
Από πού είσαι ποταμάκι:  διαδραστικό παιχνίδι 
http://aesop.iep.edu.gr/node/6212/1696 
 
 
 
Δημιουργία μακέτας με το κύκλο του νερού σε ομάδες 

Εργαστήριο 4 
3 ώρες 
 

Πειράματα: νερό, εξάτμιση , δημιουργία βροχής . 
 
 Πείραμα διαδραστικό παιχνίδι 
http://aesop.iep.edu.gr/node/6212/1699 
Η2Ο Διαδραστικό παιχνίδι 
http://aesop.iep.edu.gr/node/6212/1900 
 
Ζωγραφική με tuxpaint  Ο κύκλος του νερού 
 
Παζλ ο κύκλος του νερού 
Τα παιδιά δημιουργούν παζλ στο οποίο περιγράφεται κατά χρονική 
ακολουθία ο κύκλος του νερού. Το ζωγραφίζουν, το κόβουν και στη 
συνέχεια το συναρμολογούν. 
 
  
 
 

Εργαστήριο 5 
3 ώρες 
 

Το νερό στην τέχνη. 
 
Ζωγραφική-Πίνακες 
https://www.dw.com/el/%CF%84%CE%BF-
%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C-
%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7/g-44847323 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vHApTRvbJCw
https://www.youtube.com/watch?v=StPobH5ODTw
http://aesop.iep.edu.gr/node/6212/1593
http://aesop.iep.edu.gr/node/6212/1696
http://aesop.iep.edu.gr/node/6212/1699
http://aesop.iep.edu.gr/node/6212/1900
https://www.dw.com/el/%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7/g-44847323
https://www.dw.com/el/%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7/g-44847323
https://www.dw.com/el/%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7/g-44847323
https://www.dw.com/el/%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8C-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7/g-44847323
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Προσέγγιση έργου τέχνης «Τα νούφαρα» του Μονέ  
 
 Αποδίδουμε με το δικό μας τρόπο τον πίνακα του Μονέ, 
χρησιμοποιώντας τέμπερες και πινέλα. 
 
Ο χορός της βροχής . 
https://www.youtube.com/watch?v=DEjs9SILvgQ 
 
Προσέγγιση έργου τέχνης  
Golconde του  Rene Magritte 
 
Τα παιδιά φτιάχνουν το δικό τους πίνακα επιλέγοντας ένα φανταστικό 
είδος βροχής. 
Αυτοσχεδιασμοί 
 
Χατζιδάκις: Βροχή 
https://www.youtube.com/watch?v=k6XjLxDldqU 
 

Εργαστήριο 6 
3 ώρες 
 

To πόσιμο νερό.  
 
Τελειώνει ποτέ το νερό; 
Πού χρησιμοποιούμε νερό στην καθημερινή μας ζωή; 
Από πού το παίρνουμε; 
Υπάρχει αρκετό πόσιμο νερό στον πλανήτη;   
 
Παρατηρούμε διαγράμματα που δείχνουν τη διαθεσιμότητα του πόσιμου 
νερού και κάνουμε συγκρίσεις με το νερό που υπάρχει στη φύση. 
 
Σύνδεση με τον προηγούμενο άξονα: Δικαίωμα στο καθαρό νερό.  
Έλλειψή νερού 
https://www.worldvision.org/clean-water-news-stories/compare-walk-for-
water-cheru-kamama 
 
Tι συμβαίνει με το θαλασσινό νερό; Το θαλασσινό νερό εξατμίζεται, το 
αλάτι όμως παραμένει στη θάλασσα 
 
Πείραμα: Παρατηρούμε το νερό που εξατμίζεται ενώ το αλάτι μένει . 
 

Εργαστήριο 7 
3 ώρες 
 

Το νερό για να σωθεί πρέπει λύση να βρεθεί 
https://youtu.be/B4ZR53n0D8I 
Επεξεργαζόμαστε το συγκεκριμένο video 
http://dreamkindergarten.blogspot.com/2017/02/blog-post_19.html 
 
Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για την σπατάλη του νερού. 
 
Tα παιδιά δημιουργούν τη δική τους σταγόνα και σε 2 ομάδες 
ζωγραφίζουν στις σταγόνες τρόπους σπατάλης και τρόπους 
εξοικονόμησης του νερού. Δημιουργία ομαδικού μόμπιλ στο σχολείο. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DEjs9SILvgQ
https://www.youtube.com/watch?v=k6XjLxDldqU
https://www.worldvision.org/clean-water-news-stories/compare-walk-for-water-cheru-kamama
https://www.worldvision.org/clean-water-news-stories/compare-walk-for-water-cheru-kamama
https://youtu.be/B4ZR53n0D8I
http://dreamkindergarten.blogspot.com/2017/02/blog-post_19.html
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Αξιολόγηση του προγράμματος με φύλλα εργασίας 
 

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

Το προτεινόμενο πρόγραμμα προβλέπει διαφοροποιήσεις στην προσέγγιση ή 
διευκολύνσεις ώστε να μπορούν να παρακολουθούν όλα τα παιδιά της 
σχολικής τάξης. 
 

Φορείς και άλλες 
συνεργασίες που θα 
εμπλουτίσουν το 
πρόγραμμά μας 

Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των αγγλικών, πληροφορικής, 
γυμναστικής  και τον Διευθυντή του σχολείου 
 

Τελικά προϊόντα που 
παρήχθησαν από τους/τις 
μαθητές/τριες  κατά τη 
διάρκεια των εργαστηρίων 

Κολλάζ με τον  κύκλο του νερού 
Παζλ ο κύκλος του νερού 
Ζωγραφιές 
Ο Σταγονούλης 
Δημιουργία μακέτας με τον κύκλο του νερού 

Εκπαιδευτικό υλικό και 
εργαλεία  που 
παρήχθησαν από τους/τις  
μαθητές/τριες κατά τη 
διάρκεια των εργαστηρίων 

Εννοιολογικός χάρτης 
Φύλλα εργασίας 
Αφίσες 
Ομαδικό μομπιλ με τον Σταγονούλη 
 

Αξιολόγηση - 
Αναστοχασμός πάνω στην 
υλοποίηση 

Πριν από το κλείσιμο κάθε εργαστηρίου ζητείται από τα παιδιά προφορικά 
(Α΄τάξη) να απαντήσουν ενδεικτικά : 
 

• Τι μου άρεσε περισσότερο στο εργαστήριο; 
• Τι δε μου άρεσε και τόσο; 
• Τι έμαθα; 
• Τι κρατάω; 
• Τι θυμάμαι; 

 
Λόγω των περιορισμών του covid-19 και της υποχρεωτικής εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, οι παραπάνω δράσεις τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις 
τρέχουσες οδηγίες. Οι ομαδικές εργασίες έγιναν ατομικά από τους μαθητές.  

Εκδηλώσεις διάχυσης και 
Συνολική αποτίμηση της 
υλοποίησης της 
υποδράσης  

• Δημιουργία αφίσας 
• Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου 
• Εκδηλώσεις  παρουσίασης των αποτελεσμάτων στο σχολείο και στην 

ευρύτερη σχολική και τοπική κοινότητα εφόσον οι συνθήκες το 
επιτρέψουν (covid-19) 

• Παρουσίαση των καλλιτεχνικών δημιουργιών στο σχολείο 
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