
Σενάριο Μάθησης: Ο κύκλος του νερού 

(Ν. Μπαλκίζας) 

1. Τίτλος 

«… τρέχει το νερό στ’ αυλάκι… Παίζει με τον ήλιο το νερό» 
(Στίχοι από το τραγούδι «Στου καιρού τη ζυγαριά», Ν. Γκάτσος ‐ Δ. Παπαδημητρίου) 

 
2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Το  σενάριο  μάθησης  απευθύνεται  σε  μαθητές  της  Β΄  τάξης  του  δημοτικού  σχολείου. 
Συνδέεται  με  θεμελιώδεις  διαθεματικές  έννοιες,  όπως:  αλληλεπίδραση,  χώρος  –  χρόνος, 
σύστημα,  μεταβολή,  ισορροπία  κλπ.  και  έχει  επεκτάσεις  στα  μαθήματα  της  Αισθητικής 
Αγωγής και της Μελέτης Περιβάλλοντος  (ΔΕΠΠΣ Μελέτης Περιβάλλοντος, σελ. 373, 388 & 
391:2002).  Το  σενάριο  είναι  συμβατό  με  το  ΔΕΠΠΣ  και  τα  Αναλυτικά  Προγράμματα 
Σπουδών, αφού ο κεντρικός άξονας του σεναρίου αφορά σε ενότητες που διδάσκονται στη 
Β΄ τάξη του δημοτικού (βλ. περισσότερα: Μελέτη Περιβάλλοντος, Βιβλίο Μαθητή, ενότητα 
9.2, σελ. 98 & Τετράδιο Μαθητή, ΦΕ 28, σελ. 35). 
 
3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών 

Οι  μαθητές  γνωρίζουν  αρκετά  πράγματα  γύρω από  το  νερό.  Ξέρουν  ότι  το  νερό  υπάρχει 
παντού στη γη, ότι άλλοτε είναι γλυκό και άλλοτε αλμυρό, τις διάφορες μορφές του (χιόνι, 
χαλάζι,  πάγος  κλπ.). Με βάση  τα παραπάνω,  ο  δάσκαλος,  για  να ανιχνεύσει  τις πρότερες 
ιδέες  και  αντιλήψεις  των  μαθητών  γύρω  από  τον  κύκλο  του  νερού,  θα  τους  δώσει  έναν 
ημιδομημένο  εννοιολογικό  χάρτη  για  να  καταγράψουν  τις  απόψεις  τους  (δες  παρακάτω 
στην περιγραφή των δραστηριοτήτων, Δραστηριότητα 1). 
 
4. Σκοπός και στόχοι 

Οι μαθητές επιδιώκεται: 
• Να κατανοήσουν τη σημασία του νερού για τη διατήρηση της ζωής. 
• Να  περιγράψουν  τον  κύκλο  και  τις  μορφές  του  νερού  στη  φύση  (νερό,  υδρατμοί, 

σύννεφα, βροχή, χιόνι, πάγος). 
• Να  συνδέσουν  τις  διάφορες  μορφές  του  νερού  με  τις  μεταβολές  της  φυσικής 

κατάστασής του. 
 
5. Κατηγορία λογισμικού – συνδυασμός κατηγοριών λογισμικού 

1)  Για  την  υλοποίηση  του  σεναρίου,  θα  χρησιμοποιηθεί  λογισμικό  εννοιολογικής 
χαρτογράφησης,  προκειμένου  να  ανιχνευθούν  οι  προϋπάρχουσες  απόψεις  των  μαθητών 
για τον κύκλο του νερού, τις ιδιότητές του και τις μεταβολές της φυσικής κατάστασής του. 
Αυτό,  γιατί  η  εννοιολογική  χαρτογράφηση  είναι  μια  ειδική  τεχνική  οπτικοποίησης  των 
σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες έννοιες. Ακόμη περισσότερο, η εννοιολογική χαρτογράφηση 
αποτελεί  μια  ιδιαίτερη  κατηγορία  συστημάτων  εκπαιδευτικού  λογισμικού  με  ανοικτό 
χαρακτήρα, που επιτρέπει  τη διερεύνηση των σχέσεων των εννοιών μεταξύ  τους,  κι αυτό 
βοηθά στο να μετατραπεί η δηλωτική γνώση σε διαδικαστική γνώση, και μπορεί πρακτικά 
να χρησιμοποιηθεί από μικρές ηλικίες, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. 
2) Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί εφαρμογή προσομοίωσης που θα αναπαριστά τον κύκλο του 
νερού,  η  οποία  θα  αναζητηθεί  από  το  δάσκαλο  στο  διαδίκτυο.  Η προσομοίωση 
είναι μία αναπαράσταση ή ένα μοντέλο που κατασκευάζεται για να αναπαραστήσει και να 
επιτρέψει την κατανόηση της λειτουργίας ενός συστήματος,  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση, 
τον κύκλο του νερού. Το σύστημα προσομοίωσης «μιμείται»   τη συμπεριφορά αυτού που 
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αναπαριστά  και  συνεπώς  επιτρέπει  εξοικείωση  με  τα  χαρακτηριστικά  του  και  κατανόηση 
των λειτουργιών του. 
3)  Τέλος,  θα  χρησιμοποιηθεί  ένα  πρόγραμμα  ζωγραφικής.  Τα  προγράμματα  ζωγραφικής 
βοηθούν  στην  ανάπτυξη  της  δημιουργικότητας  και  της  καλλιτεχνικής  έκφρασης  των 
παιδιών,  μέσα  από  τη  δημιουργία  εικόνων  ή  την  αλληλουχία  οπτικών  αναπαραστάσεων, 
για τη μελέτη ενός θέματος, όπως ο κύκλος του νερού. 
 
6. Διάρκεια 

Η εκτιμώμενη διάρκεια του σεναρίου υπολογίζεται σε 3 διδακτικές ώρες. 
 
7. Οργάνωση τάξης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Το μάθημα γίνεται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Οι μαθητές χωρίζονται σε 
ομάδες  των  3‐4  ατόμων  με  την  απαίτηση  του  ανάλογου  αριθμού  Η/Υ  που  θα  έχει  τη 
δυνατότητα σύνδεσης: 
• με λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (Inspiration) 
• με το διαδίκτυο 
• με εφαρμογή προσομοίωσης (θα αναζητηθεί από το δάσκαλο στο διαδίκτυο) 
• με λογισμικό ζωγραφικής (Tux Paint) 
 
8. Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου 

1η διδακτική ώρα: (Δραστηριότητα 1) 
 
Το θέμα εισάγεται με το παρακάτω τραγουδάκι: 
‐ Από πού είσαι ποταμάκι; 
‐ Από κείνο το βουνό. 
‐ Πώς τον λέγαν τον παππού σου; 
‐ Σύννεφο, στον ουρανό. 
‐ Ποια ’ναι η μάνα σου; 
‐ Η μπόρα. 
‐ Πώς κατέβηκες στη χώρα; 
‐ Τα χωράφια να ποτίσω και τους μύλους να γυρίσω. 
‐ Στάσου να σε ιδούμε λίγο, ποταμάκι μου καλό. 
‐ Βιάζομαι πολύ να φύγω, ν’ ανταμώσω το γιαλό. 
 

(από το βιβλίο: Ζαχαρίας Λ. Παπαντωνίου, Χελιδόνια, Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικού Ομίλου, 1920) 
 
(Σημ: Μπορεί να παιχτεί και ως παιχνίδι ρόλων, στο τέλος του σεναρίου, ως επέκταση) 
 
Δίνεται ένας ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης στους μαθητές, όπου η κεντρική έννοια 
είναι  ‘’το  νερό’’  (βλ.  αρχείο WaterCycle.isf).  Σκοπός  της  δραστηριότητας  αυτής  είναι  να 
ανιχνευθούν  οι  πρότερες  ιδέες  των  μαθητών  όσον  αφορά  στην  έννοια  του  νερού,  πού 
υπάρχει  το  νερό  στη  φύση  και  στις  μορφές  που  μπορεί  να  πάρει.  Οι  μαθητές  μετά  από 
συζήτηση  στην  ομάδα  αναζητούν  τις  κατάλληλες  εικόνες  στη  βιβλιοθήκη  του  λογισμικού 
για να συνθέσουν τον εννοιολογικό τους χάρτη. Στο φύλλο εργασίας 1 παρουσιάζεται ένα 
παράδειγμα της δραστηριότητας που κάνουν οι μαθητές. Κάποιοι μαθητές θα καταφέρουν 
να  δομήσουν  σωστά  τον  εννοιολογικό  χάρτη,  κάποιοι  άλλοι  όχι.  Ο  εκπαιδευτικός  θα 
αξιοποιήσει τους χάρτες των ομάδων εργασίας για να οργανώσει κατάλληλα την επόμενη 
δραστηριότητα που θα κληθούν οι μαθητές να κάνουν.  
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2η διδακτική ώρα: (Δραστηριότητα 2) 
 
Ο  εκπαιδευτικός  έχει  βρει  στο διαδίκτυο μια  εφαρμογή προσομοίωσης με  τον  κύκλο  του 
νερού  (βλ.  αρχείο  WaterCycle.swf).  Στην  ολομέλεια  της  τάξης,  θα  παρουσιάσει  την 
εφαρμογή αυτή, προκειμένου οι μαθητές να δουν το ταξίδι που κάνει  το νερό στη φύση, 
πού  υπάρχει  το  νερό  γύρω  μας,  ποιες  διαφορετικές  μορφές  παίρνει,  πώς  αλλάζει  και 
μεταβάλλεται σε άλλη μορφή κλπ. Οι εφαρμογές προσομοίωσης δίνουν τη δυνατότητα της 
οπτικής αναπαράστασης ενός συστήματος, κατά τρόπο δυναμικό (ο κύκλος του νερού είναι 
ένα σύστημα), της κατανόησης της δομής και λειτουργίας αυτού του συστήματος, πράγμα 
που  δεν  επιτυγχάνεται  πάντα  ή  επιτυγχάνεται  δύσκολα  με  τον  παραδοσιακό  τρόπο 
διδασκαλίας. 
 
3η διδακτική ώρα: (Δραστηριότητα 3) 
 
Οι μαθητές  καλούνται στις ομάδες  τους να  ζωγραφίσουν στον υπολογιστή  τον κύκλο  του 
νερού. Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να ζωγραφίσει μία φάση του κύκλου του νερού. Μέσα 
από δραστηριότητες ελεύθερης έκφρασης οι μαθητές αναπτύσσουν τη φαντασία τους και 
τη  δημιουργικότητά  τους  και  παράλληλα  καλλιεργούν  την  αισθητική  τους  αντίληψη.  Στη 
συνέχεια,  ο  εκπαιδευτικός  βάζει  στη  σειρά  τις  εικόνες  που  έχουν φτιάξει  οι  μαθητές  και 
δημιουργεί μια οπτική αναπαράσταση του κύκλου του νερού (βλ. αρχείο WaterCycle1.swf). 
 
9. Φύλλα εργασίας 

1ο Φύλλο εργασίας 
 
(Δραστηριότητα 1) 
Συμπληρώστε  το  χάρτη  του  νερού…  Σκεφτείτε  και  συζητήστε  μεταξύ  σας  σε  ποια  μέρη 
μπορούμε να βρούμε το νερό και σε ποια μορφή. Κατόπιν, αναζητήστε κατάλληλες εικόνες 
στη βιβλιοθήκη και τοποθετήστε τες στη σωστή τους θέση. 
 

 
 
(Δραστηριότητα 2) 
Η κάθε ομάδα να ζωγραφίσει μία φάση του κύκλου του νερού.  
 
10. Πρόσθετες πληροφορίες 

Το παρόν σενάριο μπορεί να βελτιωθεί και να επεκταθεί όταν εφαρμοστεί στην τάξη, όταν 
δοκιμαστεί από τους  ίδιους τους μαθητές, όταν ο δάσκαλος μέσα από την εφαρμογή του 
εντοπίσει τις ενδεχόμενες ατέλειες και αδυναμίες του και το προσαρμόσει στις ανάγκες της 
τάξης και των μαθητών του. 
 
Σημ: Όλα τα αρχεία που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και το παρόν, βρίσκονται στην 

ιστοσελίδα: http://users.att.sch.gr/nikbalki/epim_kse/edu_scenarios.htm 

3 Ν. Μπαλκίζας, 2008  http://users.sch.gr/nikbalki  nikbalki@sch.gr 
 

 

http://users.att.sch.gr/nikbalki/epim_kse/edu_scenarios.htm




Öýëëï åñãáóßáò 28


Áêïëïõèþ ôç óôáãüíá…


 Ôáîéäåýïõìå óôç ...................................... ÊÜíåé ðïëëÞ æÝóôç. 


Ãýñù ìáò ...................................... åîáôìßæïíôáé êáé áíåâáßíïõí 


óôïí ...................................... Áíåâáßíïõìå êé åìåßò ìáæß ìå áõôÝò. 


ÐåôÜìå, ðåôÜìå!!!


ÌðÞêáìå ìÝóá óôá ...................................... Óôçí áñ÷Þ Þôáí Üóðñá. 


ÓéãÜ óéãÜ Ýãéíáí ðõêíÜ êáé ãêñßæá. ÖõóÜåé ...................................... 
ÊÜíåé êñýï. ÁóôñáðÝò êáé âñïíôÝò ôáñáêïõíïýí ôç ìç÷áíÞ ìáò. 


×ïíôñÝò óôáãüíåò ...................................... áñ÷ßæïõí íá ðÝöôïõí óôç ãç. 


Åäþ ðÜíù êÜíåé ðáãùíéÜ. Ãýñù ìáò óôñéöïãõñßæïõí ëåõêÝò íéöÜäåò 
...................................... êáé ðÝöôïõí óôç ãç. Êáôåâáßíïõìå êé åìåßò ìáæß 


ôïõò. Ðñïóãåéùíüìáóôå óôçí áõëÞ ôïõ ó÷ïëåßïõ êáé áñ÷ßæïõìå 


íá ðáßæïõìå ...................................... 


(óýííåöá, ÷éïíéïý, èÜëáóóá, ïõñáíü, áÝñáò, âñï÷Þò, 


÷éïíïðüëåìï, óôáãüíåò)


 ¸öôéáîåò ôç ìç÷áíÞ óïõ; Ùñáßá! Áêïëïýèçóå ôþñá ôï ôáîßäé 


ôçò óôáãüíáò. ÓõìðëÞñùóå óôï êåßìåíï ôéò ëÝîåéò ðïõ ëåßðïõí.
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9.2 Ï êýêëïò ôïõ íåñïý


 Ôï íåñü ôçò èÜëáóóáò, ôùí ðïôáìþí êáé ôùí ëéìíþí, üôáí 


æåóôáßíåôáé áðü ôïí Þëéï, åîáôìßæåôáé, äçëáäÞ ãßíåôáé õäñáôìüò. 


Ïé õäñáôìïß áíåâáßíïõí øçëÜ óôïí ïõñáíü êáé ó÷çìáôßæïõí ôá 


óýííåöá. Åêåß øý÷ïíôáé (êñõþíïõí), îáíáãßíïíôáé óôáãüíåò êáé 


ðÝöôïõí óôç ãç óáí âñï÷Þ, ÷áëÜæé Þ ÷éüíé. ¸ôóé îáíáãõñíïýí 


óôç èÜëáóóá, óôá ðïôÜìéá êáé óôéò ëßìíåò, äçëáäÞ åêåß áðü üðïõ 


îåêßíçóáí. Ôï ôáîßäé áõôü ôïõ íåñïý óõíå÷ßæåôáé îáíÜ êáé îáíÜ êáé 


ëÝãåôáé êýêëïò ôïõ íåñïý. 


Ó÷åäéÜóôå óôï ôåôñÜäéü óáò ìéá ìç÷áíÞ, ðïõ íá ìðïñåß íá 


ôáîéäåýåé óôç èÜëáóóá, óôïí áÝñá êáé óôç óôåñéÜ, ãéá íá 


áêïëïõèÞóåé ôï ôáîßäé ôïõ íåñïý. Äþóôå ôçò Ýíá üíïìá. 


åîÜôìéóç


êýêëïò ôïõ íåñïý


õäñáôìüò
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9. ÔÏ ÍÅÑÏ


Ôï íåñü åßíáé âáóéêü óôïé÷åßï ôçò æùÞò ôïõ ðëáíÞôç ìáò. Ôá 3/4 ôçò åðéöÜíåéáò ôçò Ãçò êáëýðôïíôáé 


áðü íåñü. Ôï 97% ôïõ óõíïëéêïý íåñïý ôïõ ðëáíÞôç âñßóêåôáé óôïõò ùêåáíïýò êáé óôéò èÜëáóóåò, 


åßíáé äçëáäÞ áëìõñü íåñü. Áðü ôï õðüëïéðï 3%, ðïõ åßíáé ãëõêü íåñü, ôï 2% âñßóêåôáé äåóìåõìÝíï 


óôïõò ðÜãïõò ôùí ðüëùí. ¢ñá ìüíï ôï 1% ôïõ ãëõêïý íåñïý ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí ïé Üíèñùðïé 


ãéá ôéò äéÜöïñåò áíÜãêåò ôïõò (ãåùñãßá, âéïìç÷áíßá, ïéêéáêÞ ÷ñÞóç). ÅðéðëÝïí, ôï êáèáñü ðüóéìï íåñü 


áðïôåëåß ìéêñü ìüíï ðïóïóôü áõôïý ôïõ 1% ôïõ ãëõêïý íåñïý. Ãé’ áõôü áîßæåé íá ôïíéóôåß ç áíÜãêç ãéá ôç 


óùóôÞ äéá÷åßñéóÞ ôïõ. Áò óçìåéùèåß üôé ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôçò ðáéäéêÞò (êáé ü÷é ìüíï) èíçóéìüôçôáò 


óôïí Ôñßôï Êüóìï ïöåßëåôáé óôçí áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôùí ðëçèõóìþí óå êáèáñü ðüóéìï íåñü.


ÄéÜñêåéá 


 1 x 45´


Óôü÷ïé


 Ïé ìáèçôÝò åðéäéþêåôáé:


 • Íá êáôáíïÞóïõí ôç 


óçìáóßá ôïõ íåñïý ãéá ôç 


äéáôÞñçóç ôçò æùÞò. 


 • Íá ðåñéãñÜøïõí ôïí êýêëï 


êáé ôéò ìïñöÝò ôïõ íåñïý 


óôç öýóç (íåñü, õäñáôìïß, 


óýííåöá, âñï÷Þ, ÷éüíé, 


ðÜãïò) êáé íá ôá óõíäÝóïõí 


ìå ôéò ìåôáâïëÝò ôçò 


öõóéêÞò êáôÜóôáóÞò ôïõ.


ÄéáèåìáôéêÝò Ýííïéåò


 ×þñïò, áëëçëåðßäñáóç, 


ìåôáâïëÞ, ïìïéüôçôá / 


äéáöïñÜ  


Äåîéüôçôåò


 ÐáñáôÞñçóç, óõæÞôçóç, 


åîáãùãÞ óõìðåñÜóìáôïò, 


åéêáóôéêÞ áðüäïóç, ãñáðôÞ 


Ýêöñáóç


Ëåîéëüãéï


 Íåñü, áëìõñü íåñü, ãëõêü 


íåñü, êýêëïò íåñïý, åîÜôìéóç, 


õäñáôìüò.


9.1  Íåñü ðáíôïý


9.2  Ï êýêëïò ôïõ íåñïý
ÄéäáêôéêÝò åíÝñãåéåò – ÌáèçôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò


 Óôï êåöÜëáéï 9.1 ïé ìáèçôÝò ðáñáôçñïýí ôï ãáëÜæéï ÷ñþ-


ìá ôïõ ðëáíÞôç Ãç êáé óõìðåñáßíïõí üôé ôï ìåãáëýôåñï 


ðïóïóôü ôçò åðéöÜíåéÜò ôïõ êáëýðôåôáé áðü íåñü. Óôç 


óõíÝ÷åéá äéáâÜæïõí ôá êåßìåíá áíáöïñÜò, áðü ôá ïðïß-


á áíáäåéêíýïíôáé ïé éäéüôçôÝò ôïõ (ãëõêü, áëìõñü) êáé ç 


áíáãêáéüôçôÜ ôïõ óôç æùÞ ìáò. Ìðïñåß íá ãßíåé óõæÞôçóç 


ó÷åôéêÜ ìå ôïí üñï ãëõêü íåñü, ðïõ äçëþíåé ôçí áíôéðá-


ñÜèåóç ìå ôï áëìõñü (êáé ü÷é ôç ãëõêéÜ ãåýóç ôïõ).


 Óôï êåöÜëáéï 9.2 ôá ðáéäéÜ ðáñáôçñïýí ôçí åéêüíá, äéá-


âÜæïõí ôï êåßìåíï áíáöïñÜò êáé óõæçôïýí ãéá ôïí êýêëï 


êáé ôéò ìïñöÝò ôïõ íåñïý óôç öýóç. Ôéò óõíäÝïõí ìå ôéò 


ìåôáâïëÝò ôçò öõóéêÞò êáôÜóôáóçò ôïõ íåñïý óôçí êáèç-


ìåñéíÞ æùÞ: óýííåöá / õäñáôìïß áðü ôçí êáôóáñüëá, ÷éüíé 


/ ðáãÜêéá, âñï÷Þ / ðüóéìï íåñü. Ç äñáóôçñéüôçôá ðïõ 


ðñïôåßíåôáé ãéá ôï ó÷åäéáóìü ìéáò öáíôáóôéêÞò ìç÷áíÞò 


Ý÷åé óôü÷ï íá âïçèÞóåé ôá ðáéäéÜ íá óõó÷åôßóïõí ôçí êá-


ôáóêåõÞ ôçò ìç÷áíÞò ìå ôo äéáöïñåôéêü ðåñéâÜëëïí óôï 


ïðïßï èá ÷ñåéáóôåß íá ôáîéäÝøåé (èÜëáóóá, áÝñáò, ãç), 


áêïëïõèþíôáò ôï ôáîßäé ôïõ íåñïý. Ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ 


ôçò ìç÷áíÞò èá ïäçãÞóïõí óôçí ïíïìáóßá ôçò. Ïé æùãñá-


öéÝò ìðïñåß íá ãßíïõí óôï ôåôñÜäéï ãéá ó÷åôéêÝò åñãáóßåò 


Þ óå ÷áñôß Á4 êáé íá áíáñôçèïýí óôïí åéäéêü ðßíáêá.


Öýëëï åñãáóßáò 28


 Óôü÷ïò ôïõ åßíáé ç áíáêåöáëáßùóç ôïõ êýêëïõ ôïõ íåñïý. 


Ôá ðáéäéÜ óõìðëçñþíïõí ôéò ëÝîåéò ôïõ êåéìÝíïõ, üðïõ ðå-


ñéãñÜöåôáé ôï öáíôáóôéêü ôáîßäé ìéáò óôáãüíáò, ç ïðïßá 


ðåñíÜ áðü ôéò êýñéåò öÜóåéò ôïõ êýêëïõ ôïõ íåñïý.  


ÅðÝêôáóç


 1. ÐåéñÜìáôá ìå ôï íåñü. Ãéá ôçí áíáðáñÜóôáóç ôïõ êýêëïõ 


ôïõ íåñïý óôçí ôÜîç, èá ÷ñåéáóôïýìå: ÃêáæÜêé, Êáôóá-
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ñüëá, Ìéêñü êáèñÝöôç, ÐáãïèÞêç ìå ðáãÜêéá.


 • ÁäåéÜæïõìå ôá ðáãÜêéá óôçí êáôóáñüëá. • ÂñÜæïõìå 


ôï íåñü. Ìå ôç âïÞèåéá ôïõ êáèñÝöôç ôá óôáãïíßäéá 


ôùí õäñáôìþí õãñïðïéïýíôáé êáé ðÝöôïõí ðÜëé óôçí 


êáôóáñüëá. • Ôïðïèåôïýìå ôï íåñü óôçí ðáãïèÞêç 


êáé ôç âÜæïõìå óôçí êáôÜøõîç. • Óõãêñßíïõìå ôá óôÜ-


äéá ôïõ êýêëïõ ôïõ íåñïý, óýìöùíá ìå ôï ðåßñáìá 


óôçí ôÜîç (âñáóìüò, åîÜôìéóç, õãñïðïßçóç, ðÞîç), ìå 


ôá óôÜäéá ôïõ êýêëïõ ôïõ íåñïý óôç öýóç. 


 2. Áí Þìïõí… Ôá ðáéäéÜ óêÝöôïíôáé ðþò èá áíôéäñïý-


óáí óå ìéá îáöíéêÞ ìðüñá áí Þôáí ëïõëïýäéá, óðüñïé, 


ðïõëéÜ, ÷þìá, äÝíôñá, Ýñçìïò, ðïôáìÜêéá, óáëéãêÜñéá. 


ËÝíå ôéò óêÝøåéò ôïõò, ãñÜöïõí äéáëüãïõò, äñáìáôï-


ðïéïýí Þ æùãñáößæïõí ìéá áðü áõôÝò ôéò åéêüíåò.   


9.3  Ôï íåñü óôçí êáèçìåñéíÞ æùÞ
ÄéäáêôéêÝò åíÝñãåéåò – ÌáèçôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò


 Óôï êåöÜëáéï 9.3 ïé ìáèçôÝò ðáñáôçñïýí ôçí åéêüíá 


ðïõ áíáðáñéóôÜ ôï ôáîßäé ôïõ íåñïý áðü ôçí ðçãÞ ùò 


ôç èÜëáóóá êáé, óõã÷ñüíùò, äéáâÜæïõí ôï êåßìåíï áíá-


öïñÜò. Áõôü ðñÝðåé íá ãßíåé óå äýï óôÜäéá: 


 • Óôï ðñþôï áó÷ïëïýíôáé ìå ôï ôáîßäé ôïõ íåñïý áðü 


ôçí ðçãÞ óôç âñýóç (äçëáäÞ ôçí ýäñåõóç), ìå åíäé-


Üìåóï óôáèìü ôï õäñáãùãåßï, üðïõ ôï öõóéêü íåñü, 


ìå ôïí êáèáñéóìü, ãßíåôáé ðüóéìï êáé êáôÜëëçëï ãéá 


êÜèå ïéêéáêÞ ÷ñÞóç. 


 • Óôï äåýôåñï óôÜäéï áó÷ïëïýíôáé ìå ôï ôáîßäé ôïõ ÷ñç-


óéìïðïéçìÝíïõ íåñïý ðñïò ôç èÜëáóóá (äçëáäÞ ôçí 


áðï÷Ýôåõóç), ìå åíäéÜìåóï óôáèìü ôéò åãêáôáóôÜóåéò 


ôïõ âéïëïãéêïý êáèáñéóìïý, üðïõ ôï íåñü, ìå åéäéêÞ 


åðåîåñãáóßá êáèáñéóìïý, åðáíÝñ÷åôáé óå áóöáëÞ ãéá 


ôç öýóç êáôÜóôáóç. 


Öýëëï åñãáóßáò 29


 Óôü÷ïò åßíáé, ìÝóá áðü ôç ìåëÝôç åíüò åõ÷Üñéóôïõ êåéìÝ-


íïõ, íá áíáäåé÷ôïýí ÷áñáêôçñéóôéêÜ (êáèÜñéï, êñõóôÜëëé-


íï, äñïóåñü) êáé ÷ñÞóåéò ôïõ íåñïý óôçí êáèçìåñéíÞ ìáò 


æùÞ, þóôå ïé ìáèçôÝò íá áíáãíùñßóïõí ôç óçìáóßá ôïõ.


ÅðÝêôáóç


 1. Êáíüíåò. Ïé ìáèçôÝò óõæçôïýí ãéá ôçí áíÜãêç êáé ôïõò ôñü-


ðïõò åîïéêïíüìçóçò íåñïý^ ðñïôåßíïõí êáíüíåò óõìðåñé-


öïñÜò. ÅñãÜæïíôáé óýìöùíá ìå ôï Öýëëï åñãáóßáò 4. 


 2. Äçìéïõñãßá áößóáò. Ïé ìáèçôÝò ó÷åäéÜæïõí áößóåò ìå 


ôï ðáñáðÜíù èÝìá. 


ÄéÜñêåéá 


 1 x 45´


Óôü÷ïé


 Ïé ìáèçôÝò åðéäéþêåôáé:


 • Íá ìÜèïõí ãéá ôï ôáîßäé ôïõ 


íåñïý áðü ôçí ðçãÞ óôï 


õäñáãùãåßï, óôç âñýóç, 


óôï âéïëïãéêü êáèáñéóìü, 


óôç èÜëáóóá.


 • Íá óõíåéäçôïðïéÞóïõí 


ôç ó÷Ýóç ôïõ íåñïý ôçò 


âñýóçò (ýäñåõóç) ìå ôï 


íåñü óôç öýóç.  


 • Íá åõáéóèçôïðïéçèïýí ãéá 


ôçí ïñèïëïãéêÞ ÷ñÞóç ôïõ 


ðüóéìïõ íåñïý.


ÄéáèåìáôéêÝò Ýííïéåò


 Óýóôçìá, ó÷Ýóåéò


Äåîéüôçôåò


 ÐáñáôÞñçóç, óõæÞôçóç, 


åîáãùãÞ óõìðåñáóìÜôùí, 


åéêáóôéêÞ áðüäïóç, áëëáãÞ 


óõìðåñéöïñÜò


Ëåîéëüãéï


 Õäñáãùãåßï, ýäñåõóç, 


áðï÷Ýôåõóç, âéïëïãéêüò 


êáèáñéóìüò.
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