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ΟνόματαΟνόματα μαθητώνμαθητών πουπου συμμετέχουνσυμμετέχουν στοστο πρόγραμμαπρόγραμμα

•• ΑβραμίδουΑβραμίδου ΠαρθέναΠαρθένα
•• ΚαϊσηςΚαϊσης ΚωνΚων//νοςνος
•• ΚαραμπασίδηςΚαραμπασίδης ΙωάννηςΙωάννης
•• ΚιοσέογλουΚιοσέογλου ΓεώργιοςΓεώργιος
•• ΚουσίδηςΚουσίδης ΑναστάσιοςΑναστάσιος
•• ΚουσίδηςΚουσίδης ΚωνσταντίνοςΚωνσταντίνος
•• ΜπίνουΜπίνου ΡαφαέλαΡαφαέλα
•• ΠροδρόμουΠροδρόμου ΚωνΚων//νοςνος--ΑντώνιοςΑντώνιος
•• ΤαγκαλίδηςΤαγκαλίδης ΒασίλειοςΒασίλειος
•• ΥφαντίδουΥφαντίδου ΧρυσήΧρυσή
•• ΦουστάναΦουστάνα ΜαρίαΜαρία--ΧρυσάνθηΧρυσάνθη
•• ΒαρσαμάκηςΒαρσαμάκης ΖήσηςΖήσης
•• ΖήκαΖήκα ΜαρίαΜαρία
•• ΚαραμπασίδουΚαραμπασίδου ΧρυσούλαΧρυσούλα
•• ΚουκουρδήΚουκουρδή ΑναστασίαΑναστασία ––ΒέραΒέρα
•• ΠαπαδοπούλουΠαπαδοπούλου ΑναστασίαΑναστασία
•• ΛήρμανΛήρμαν ΣοφίαΣοφία



ΚριτήριαΚριτήρια επιλογήςεπιλογής θέματοςθέματος

•• ΟΟ καθημερινόςκαθημερινός τρόποςτρόπος ζωήςζωής καικαι οιοι καταναλωτικέςκαταναλωτικές
μαςμας συνήθειεςσυνήθειες έχουνέχουν επιπτώσειςεπιπτώσεις στοστο περιβάλλονπεριβάλλον πουπου
««επιστρέφουνεπιστρέφουν»» σεσε εμάςεμάς τουςτους ίδιουςίδιους..

•• ΝαΝα ελαχιστοποιήσουμεελαχιστοποιήσουμε αυτέςαυτές τιςτις επιπτώσειςεπιπτώσεις στοστο
περιβάλλονπεριβάλλον..

•• ΗΗ αλλαγήαλλαγή τουτου κλίματοςκλίματος είναιείναι μιαμια απόαπό τιςτις πιοπιο καίριεςκαίριες
επιπτώσειςεπιπτώσεις τουτου τρόπουτρόπου ζωήςζωής μαςμας..

•• ΤοΤο νερόνερό είναιείναι απαραίτητοαπαραίτητο αγαθόαγαθό γιαγια τηντην ζωήζωή μαςμας..
•• ΝαΝα ενημερωθούνενημερωθούν καικαι νανα κατανοήσουνκατανοήσουν τοτο μέγεθοςμέγεθος τουτου
προβλήματοςπροβλήματος καικαι νανα αλλάξουναλλάξουν συμπεριφοράσυμπεριφορά..



ΣτόχοιΣτόχοι τουτου προγράμματοςπρογράμματος

•• ΝαΝα κατανοήσουνκατανοήσουν τατα νήπιανήπια τιτι είναιείναι κλίμακλίμα, , τιτι είναιείναι καιρόςκαιρός, , 
κλιματικήκλιματική αλλαγήαλλαγή καικαι ποιαποια τατα ακραίαακραία καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα ..

•• ΝαΝα μάθουνμάθουν γιαγια τιςτις επιπτώσειςεπιπτώσεις τηςτης κλιματικήςκλιματικής αλλαγήςαλλαγής στοστο
φυσικόφυσικό καικαι ανθρωπογενέςανθρωπογενές περιβάλλονπεριβάλλον..

•• ΝαΝα κατανοήσουνκατανοήσουν τηντην κλιματικήκλιματική αλλαγήαλλαγή πουπου παρατηρείταιπαρατηρείται σήμερασήμερα
απόαπό φυσικάφυσικά καικαι ανθρωπογενήανθρωπογενή αίτιααίτια. . 

•• ΝαΝα υιοθετήσουνυιοθετήσουν μιαμια περισσότεροπερισσότερο φιλικήφιλική συμπεριφοράσυμπεριφορά προςπρος τοτο
φυσικόφυσικό καικαι ανθρωπογενέςανθρωπογενές περιβάλλονπεριβάλλον ..

•• ΝαΝα αναζητήσουναναζητήσουν πληροφορίεςπληροφορίες στοστο διαδίκτυοδιαδίκτυο, , προχωρώνταςπροχωρώντας στηνστην
κριτικήκριτική τουςτους επεξεργασίαεπεξεργασία , , τητη σύνθεσησύνθεση καικαι τηντην παρουσίασηπαρουσίαση τωντων
συμπερασμάτωνσυμπερασμάτων..

•• ΝαΝα ερευνήσουνερευνήσουν τητη στάσηστάση τωντων ανθρώπωνανθρώπων απέναντιαπέναντι στοστο θέμαθέμα..
•• ΝαΝα αναλάβουναναλάβουν δράσηδράση μεμε παραγωγήπαραγωγή καικαι δημοσιοποίησηδημοσιοποίηση σχετικώνσχετικών

κειμένωνκειμένων ήή μηνυμάτωνμηνυμάτων..
•• ΝαΝα κατανοήσουνκατανοήσουν τηντην αναγκαιότητααναγκαιότητα συσυµµµµετοχήςετοχής όλωνόλων τωντων

πολιτώνπολιτών στηνστην προσπάθειαπροσπάθεια διατήρησηςδιατήρησης καικαι προστασίαςπροστασίας τουτου
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος. . 



ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ

Το κλίμα αλλάζει
το νερό

το επηρεάζει;

Καιρός
-Κλιματικές αλλαγές
-Ακραία καιρικά

φαινόμενα- επιπτώσεις

Άνθρωπος -
κλίμα

Επιπτώσεις
κλιματικών αλλαγών
στο περιβάλλον

Νερό
το πολύτιμο
αγαθό



ΣΥΝ∆ΕΣΗΣΥΝ∆ΕΣΗ

ΜΕΜΕ ΤΟΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΓλΓλώσσαώσσα
•• ∆ιερεύνηση∆ιερεύνηση τωντων γνώσεωνγνώσεων πουπου έχουνέχουν τατα παιδιάπαιδιά γιαγια τιςτις

κλιματικέςκλιματικές αλλαγέςαλλαγές καικαι τοτο νερόνερό καικαι καταγραφήκαταγραφή όσωνόσων
θέλουνθέλουν νανα μάθουνμάθουν. . ΚατασκευήΚατασκευή ιστογράμματοςιστογράμματος..

•• ∆ιακρίνουν∆ιακρίνουν τατα διαλογικάδιαλογικά μέρημέρη στοστο παραμύθιπαραμύθι <<<<οο
χιονάνθρωποςχιονάνθρωπος πουπου δενδεν ήθελεήθελε νανα λιώσειλιώσει>>.>>.

•• ΒρίσκουνΒρίσκουν ομοιοκατάληκτεςομοιοκατάληκτες λέξειςλέξεις στοστο ποίημαποίημα <<<<ΤοΤο
ποταμάκιποταμάκι>>.>>.

•• ΒρίσκουνΒρίσκουν αντίθετεςαντίθετες λέξειςλέξεις στοστο ποίημαποίημα <<<<ΒροχούλαΒροχούλα>>.>>.
•• ΑντιστοιχούνΑντιστοιχούν καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα μεμε τατα σύμβολάσύμβολά τουςτους..
•• ΠίνακαςΠίνακας μεμε οδηγίεςοδηγίες γιαγια τηντην προστασίαπροστασία μαςμας απόαπό τατα

καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα..
•• ∆ιαβάζουμε∆ιαβάζουμε τοτο βιβλίοβιβλίο <<<<ΠέφτειΠέφτει-- πέφτειπέφτει ηη σταγόνασταγόνα>> >> καικαι

τοτο ζωγραφίζουμεζωγραφίζουμε..
•• ΑνάγνωσηΑνάγνωση κειμένουκειμένου μεμε λέξειςλέξεις καικαι εικόνεςεικόνες..
•• ΑντιστοιχίσειςΑντιστοιχίσεις εικόνωνεικόνων –– λέξεωνλέξεων..



•• ∆ιαβάζουμε∆ιαβάζουμε τοτο βιβλίοβιβλίο <<<<ΟΟ ποταμόςποταμός ξεχείλισεξεχείλισε>> >> καικαι
επεξεργαζόμαστεεπεξεργαζόμαστε τηντην ιστορίαιστορία..

•• ΜιλάμεΜιλάμε γιαγια τοτο νερόνερό στηνστην μυθολογίαμυθολογία καικαι στηνστην παράδοσηπαράδοση..
•• ΑντιστοιχίεςΑντιστοιχίες παροιμίεςπαροιμίες καικαι εικόνωνεικόνων ακραίωνακραίων καιρικώνκαιρικών

φαινομένωνφαινομένων μεμε τοτο όνομάόνομά τουςτους..
•• ΠαροιμίεςΠαροιμίες καικαι εκφράσειςεκφράσεις γιαγια τοτο νερόνερό..
•• ΑντιστοιχούνΑντιστοιχούν παροιμίεςπαροιμίες γιαγια τοτο νερόνερό μεμε τηντην σημασίασημασία τουςτους..
•• ΓράφουμεΓράφουμε παραμύθιπαραμύθι γιαγια τοντον καιρόκαιρό καικαι τοτο ζωγραφίζουμεζωγραφίζουμε..
•• ΒάζουνΒάζουν τοτο σωστόσωστό άρθροάρθρο στιςστις εικόνεςεικόνες..
•• ΣυμπληρώνουνΣυμπληρώνουν μεμε ζωγραφικήζωγραφική εικόνεςεικόνες πουπου λείπουνλείπουν σεσε

κείμενοκείμενο..
•• ΒάζουμεΒάζουμε στηστη σωστήσωστή σειράσειρά τηντην ιστορίαιστορία <<<<ΟΟ καιρόςκαιρός καικαι τατα

συναισθήματασυναισθήματα >>>>χρησιμοποιώνταςχρησιμοποιώντας χρονικούςχρονικούς
προσδιορισμούςπροσδιορισμούς..

•• ΓράφουνΓράφουν καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα μεμε γραμμέςγραμμές..
•• ΓράφουμεΓράφουμε λέξειςλέξεις απόαπό τοντον ενικόενικό στονστον πληθυντικόπληθυντικό αριθμόαριθμό..



•• ΣύνθετεςΣύνθετες λέξειςλέξεις μεμε πρώτοπρώτο συνθετικόσυνθετικό τηντην λέξηλέξη νερόνερό..
•• ∆ιαβάζουμε∆ιαβάζουμε τοτο βιβλίοβιβλίο <<<<ΗΗ ΜεσόγειοςΜεσόγειος είμαιείμαι δωδω>> >> καικαι

κάνουμεκάνουμε έναένα φυλλάδιοφυλλάδιο μεμε τοτο δέκαδέκα δενδεν τηςτης θάλασσαςθάλασσας..
•• ∆ιαβάζουμε∆ιαβάζουμε τοτο παραμύθιπαραμύθι <<<<ΗΗ πολικήπολική αρκούδααρκούδα

συναντάσυναντά……>> >> καικαι δίνουμεδίνουμε τηντην δικήδική μαςμας συνέχειασυνέχεια..
•• ΠροσωπικότητεςΠροσωπικότητες πουπου μίλησανμίλησαν γιαγια τοτο κλίμακλίμα..
•• ∆ιαβάζουμε∆ιαβάζουμε άρθραάρθρα απόαπό εφημερίδεςεφημερίδες καικαι περιοδικάπεριοδικά γιαγια τιςτις

κλιματικέςκλιματικές αλλαγέςαλλαγές..
•• ΚατασκευήΚατασκευή αφίσαςαφίσας καικαι φυλλαδίωνφυλλαδίων μεμε θέμαθέμα τηντην

εξοικονόμησηεξοικονόμηση νερούνερού..
•• ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στονστον δήμαρχοδήμαρχο καικαι στηνστην ∆∆..ΕΕ..ΥΥ..ΑΑ ..ΚΚ ΚορινούΚορινού, , 

διανομήδιανομή φυλλαδίωνφυλλαδίων καικαι ανάρτησηανάρτηση αφισώναφισών σεσε διάφοραδιάφορα
σημείασημεία τουτου ∆ήμου∆ήμου μαςμας,, μεμε αφορμήαφορμή τηντην ΠαγκόσμιαΠαγκόσμια ΗμέραΗμέρα
νερούνερού..

•• ΒάζουνΒάζουν εικόνεςεικόνες στονστον σωστόσωστό αριθμόαριθμό..
•• ΠίνακαςΠίνακας αναφοράςαναφοράς μεμε ακραίαακραία καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα..



•• ΑινίγματαΑινίγματα ..
•• ΑντιστοιχούμεΑντιστοιχούμε τιςτις οδηγίεςοδηγίες χρήσειςχρήσεις νερούνερού μεμε τηντην σωστήσωστή εικόναεικόνα..
•• ΛαβύρινθοΛαβύρινθο..
•• ΚρυπτόλεξοΚρυπτόλεξο..
•• ΣταυρόλεξοΣταυρόλεξο..
•• ΚάνουμεΚάνουμε τοτο ΑλφαβητάριΑλφαβητάρι τουτου νερούνερού..
•• ΓράφουμεΓράφουμε υποκοριστικάυποκοριστικά καικαι μεγεθυντικάμεγεθυντικά λέξεωνλέξεων..
•• ΓράφουνΓράφουν τιςτις σωστέςσωστές λέξειςλέξεις στιςστις εικόνεςεικόνες..
•• ∆ιαβάζουμε∆ιαβάζουμε τατα βιβλίαβιβλία :<<:<<ΟΟ κόσμοςκόσμος τηςτης θάλασσαςθάλασσας>>, >>, 

<<<<βοήθειαβοήθεια……ΣκουπίδιαΣκουπίδια……ΣώστεΣώστε μεμε>>, <<>>, <<ΤοΤο ποτάμιποτάμι τρέχειτρέχει νανα
συναντήσεισυναντήσει τηντην θάλασσαθάλασσα>> >> καικαι κάνουμεκάνουμε τιςτις παρατηρήσειςπαρατηρήσεις μαςμας..

•• ΣυμπληρώνουμεΣυμπληρώνουμε τοτο ερωτηματολόγιοερωτηματολόγιο <<<<πωςπως μπορούμεμπορούμε νανα σώσουμεσώσουμε τοτο
κλίμακλίμα>>.>>.

•• ΣυμμετέχουμεΣυμμετέχουμε στοστο μάθημαμάθημα τηςτης ΓλώσσαςΓλώσσας τηςτης ΑΑ22΄τάξης΄τάξης τουτου
δημοτικούδημοτικού καικαι τουςτους μοιράζουμεμοιράζουμε φυλλάδιαφυλλάδια μεμε οδηγίεςοδηγίες γιαγια τοτο νερόνερό
((πρόγραμμαπρόγραμμα μετάβασηςμετάβασης).).



ΜελέτηΜελέτη περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
•• ΜιαΜια βροχερήβροχερή μέραμέρα βγαίνουμεβγαίνουμε έξωέξω στηνστην αυλήαυλή πιάνουμεπιάνουμε σταγόνεςσταγόνες

βροχήςβροχής καικαι τιςτις παρατηρούμεπαρατηρούμε..
•• ΠαρατηρούνΠαρατηρούν καικαι σχολιάζουνσχολιάζουν εικόνεςεικόνες μεμε ακραίαακραία καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα

καικαι κλιματικώνκλιματικών αλλαγώναλλαγών..
•• ΚάνουμεΚάνουμε στηνστην τάξητάξη τοτο πείραμαπείραμα τουτου κύκλουκύκλου τουτου νερούνερού καικαι τοτο

σχολιάζουμεσχολιάζουμε..
•• ΣχολιάζουνΣχολιάζουν εικόνεςεικόνες μεμε θέμαθέμα συναίσθημασυναίσθημα καικαι καιρόςκαιρός..
•• ΠειράματαΠειράματα σχετικάσχετικά μεμε τηντην διαλυτότηταδιαλυτότητα υγρώνυγρών –– στερεώνστερεών..
•• ΠειράματαΠειράματα μεμε υλικάυλικά πουπου βυθίζονταιβυθίζονται καικαι επιπλέουνεπιπλέουν..
•• ΠειράματαΠειράματα μεμε τηντην πήξηπήξη καικαι τηντην τήξητήξη ..
•• ΒρίσκουμεΒρίσκουμε στονστον χάρτηχάρτη τηντην ΕλλάδαΕλλάδα καικαι σημειώνουμεσημειώνουμε τατα ακραίαακραία

καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα ..
•• ΜιλάμεΜιλάμε γιαγια τοντον καιρόκαιρό στηνστην χώραχώρα μαςμας καικαι σεσε άλλεςάλλες χώρεςχώρες..
•• ΈθιμοΈθιμο ΠερπερούναςΠερπερούνας..
•• ΒλέπουμεΒλέπουμε σεσε DVDDVD ακραίαακραία καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα καικαι τατα σχολιάζουμεσχολιάζουμε..
•• ΣχολάζουμεΣχολάζουμε DVDDVD τηςτης σειράςσειράς <<<<ΗΗ γηγη απόαπό ψηλάψηλά:,:,τοτο νερόνερό καικαι

κλματικέςκλματικές αλλαγέςαλλαγές>>.>>.
•• ΠειράματαΠειράματα : : τροποποιήσειςτροποποιήσεις πραγμάτωνπραγμάτων μεμε νερόνερό ((αλεύριαλεύρι καικαι νερόνερό, , 

αλεύριαλεύρι, , μαγιάμαγιά, , αλάτιαλάτι καικαι νερόνερό, , άμμοςάμμος καικαι νερόνερό, , χώμαχώμα καικαι νερόνερό).).
•• ΠειράματαΠειράματα ::κινήσειςκινήσεις νερούνερού ((συγκοινωνούντασυγκοινωνούντα δοχείαδοχεία).).



•• ΒρίσκουμεΒρίσκουμε στονστον χάρτηχάρτη πουπου<< << κρύβεταικρύβεται >>>>τοτο νερόνερό..
•• ΖωγραφίζουμεΖωγραφίζουμε πουπου χρησιμοποιούμεχρησιμοποιούμε τοτο νερόνερό στηστη ζωήζωή μαςμας..
•• ΙδιότητεςΙδιότητες τουτου νερούνερού..
•• ΠαρατηρούμεΠαρατηρούμε καικαι σχολιάζουμεσχολιάζουμε εικόνεςεικόνες επίδρασηςεπίδρασης ανθρώπουανθρώπου στοστο

κλίμακλίμα καικαι αντίστροφααντίστροφα..
•• ΣυζητάμεΣυζητάμε τουςτους 10+1 10+1 τρόπουςτρόπους γιαγια νανα σώσουμεσώσουμε τοτο κλίμακλίμα..
•• ΕπίσκεψηΕπίσκεψη ενόςενός παππούπαππού στοστο ΝηπΝηπ//γείογείο μαςμας γιαγια νανα μαςμας μιλήσειμιλήσει γιαγια τοντον

καιρόκαιρό, , τιςτις κλιματικέςκλιματικές αλλαγέςαλλαγές, , τατα ακραίαακραία καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα πουπου
έχουμεέχουμε σήμερασήμερα καικαι αναν υπήρχανυπήρχαν καικαι σταστα παλιάπαλιά χρόνιαχρόνια..

•• ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στονστον ∆ήμαρχο∆ήμαρχο καικαι στηνστην ∆∆..ΕΕ..ΥΥ..ΑΑ..ΚΚ. . ΚορινούΚορινού γιαγια νανα
ενημερωθούμεενημερωθούμε καικαι νανα μαςμας λυθούνλυθούν κάποιεςκάποιες απορίεςαπορίες..

•• ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο ΚΚ..ΠΠ..ΕΕ ΑνατολικούΑνατολικού ΟλύμπουΟλύμπου..
•• ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο ΠλατανόδασοςΠλατανόδασος,,παρατηρούμεπαρατηρούμε τοτο ποτάμιποτάμι..
•• ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στονστον ΒιολογικόΒιολογικό καθαρισμόκαθαρισμό τουτου ∆ήμου∆ήμου μαςμας..
•• ΑνταλλάξαμεΑνταλλάξαμε επισκέψειςεπισκέψεις μεμε τηντην ΑΑ22΄τάξη΄τάξη τουτου δημοτικούδημοτικού σχολείουσχολείου

ΚορινούΚορινού καικαι απόαπό κοινούκοινού συζητήσαμεσυζητήσαμε γιαγια τηντην μόλυνσημόλυνση τηςτης θάλασσαςθάλασσας
καικαι τηντην χελώναχελώνα ΚαρέταΚαρέτα ((πρόγραμμαπρόγραμμα μετάβασηςμετάβασης).).



•• ΦυσικήΦυσική ΑγωγήΑγωγή

•• ΨυχοκινητικήΨυχοκινητική ((οιοι ομπρέλεςομπρέλες χορεύουνχορεύουν).).
•• ΜαθαίνουμεΜαθαίνουμε νανα χορεύουμεχορεύουμε τοτο <<<<έναένα νερόνερό κυράκυρά ––

ΒαγγελιώΒαγγελιώ>>.>>.
•• ΠαίζουμεΠαίζουμε στηνστην αυλήαυλή μαςμας παιχνίδιαπαιχνίδια όπωςόπως; ; τατα μπουκάλιαμπουκάλια, , 

οο στόχοςστόχος, , εμπρόςεμπρός μεμε τοντον άνεμοάνεμο καικαι λαβύρινθοςλαβύρινθος..
•• ΑναπαριστούμεΑναπαριστούμε τηντην θάλασσαθάλασσα, , τοτο ποτάμιποτάμι καικαι τηντην λίμνηλίμνη μεμε

τοτο σώμασώμα μαςμας..
•• ΠαίζουμεΠαίζουμε στοστο ποτάμιποτάμι παιχνίδιαπαιχνίδια μεμε νεροπίστολανεροπίστολα ,,κάνουμεκάνουμε

διαγωνισμόδιαγωνισμό γρηγορότερηςγρηγορότερης βάρκαςβάρκας, , ποιοςποιος θαθα πετάξειπετάξει τηντην
πέτραπέτρα τουτου πιοπιο μακριάμακριά καικαι ποιοςποιος θαθα γεμίσειγεμίσει γρηγορότεραγρηγορότερα
τοτο μπουκάλιμπουκάλι τουτου μεμε νερόνερό απόαπό τοτο ποτάμιποτάμι..

•• ΠαίζουμεΠαίζουμε παιχνίδιαπαιχνίδια στοστο μάθημαμάθημα τηςτης γυμναστικήςγυμναστικής μεμε τηντην
ΑΑ22΄τάξη΄τάξη ((πρόγραμμαπρόγραμμα μετάβασηςμετάβασης).).



ΜαθηματικάΜαθηματικά
•• ΧρονικέςΧρονικές ακολουθίεςακολουθίες..
•• ΟμαδοποιήσειςΟμαδοποιήσεις ((πυκνάπυκνά –– αραιάαραιά).).
•• ΠρόσθεσηΠρόσθεση..
•• ΑντιστοιχίσειςΑντιστοιχίσεις κατάκατά μέγεθοςμέγεθος..
•• ΑντιστοιχίσειςΑντιστοιχίσεις τόσατόσα –– όσαόσα..
•• ΑνισότητεςΑνισότητες(=, >, <).(=, >, <).
•• ΧωροχρονικέςΧωροχρονικές έννοιεςέννοιες ((βαρύβαρύ-- ελαφρύελαφρύ,,στενόστενό--φαρδύφαρδύ,,βαθύβαθύ--ρηχόρηχό).).
•• ΟμοιότητεςΟμοιότητες..
•• ΑφαίρεσηΑφαίρεση..
•• ΣυμμετρίαΣυμμετρία..
•• ΜοτίβαΜοτίβα..
•• ΣυγκρίσειςΣυγκρίσεις..
•• ΠαιχνίδιαΠαιχνίδια γνώσεωνγνώσεων τωντων αριθμώναριθμών(1(1--10).10).
•• ΜέτρησηΜέτρηση θερμοκρασίαςθερμοκρασίας--διαβάθμισηδιαβάθμιση θερμομέτρουθερμομέτρου..
•• ΠερισσότεροΠερισσότερο απόαπό…… λιγότερολιγότερο απόαπό…… ..
•• ΣυμμετείχαμεΣυμμετείχαμε σταστα μαθηματικάμαθηματικά τηςτης ΑΑ22΄τάξης΄τάξης στηνστην ενότηταενότητα

πολλαπλασιασμόςπολλαπλασιασμός ((πρόγραμμαπρόγραμμα μετάβασηςμετάβασης). ). 



∆ημιουργία∆ημιουργία καικαι έκφρασηέκφραση
•• ΖωγραφίζουμεΖωγραφίζουμε τοντον κύκλοκύκλο τουτου νερούνερού..
•• ΚολάζΚολάζ ((χιονισμένοχιονισμένο τοπίοτοπίο).).
•• ΖωγραφίζουμεΖωγραφίζουμε τοτο ΠέφτειΠέφτει -- πέφτειπέφτει ηη σταγόνασταγόνα..
•• ΚατασκευάζουμεΚατασκευάζουμε μόμπιλμόμπιλ ((σύννεφοσύννεφο μεμε βροχήβροχή).).
•• ΖωγραφίζουμεΖωγραφίζουμε τοτο παραμύθιπαραμύθι μαςμας γιαγια τοντον καιρόκαιρό..
•• ΚατασκευάζουμεΚατασκευάζουμε χάρτινεςχάρτινες βαρκούλεςβαρκούλες..
•• ΦτιάχνουμεΦτιάχνουμε φουρφούριαφουρφούρια..
•• ΚάνουμεΚάνουμε καδράκιακαδράκια μεμε κογχύλιακογχύλια τατα δέκαδέκα <<<<δενδεν>> >> 
τηςτης θάλασσαςθάλασσας..

•• ΚάνουμεΚάνουμε αφίσααφίσα τατα σοφάσοφά λόγιαλόγια τηςτης γιαγιάςγιαγιάς..
•• ΖωγραφίζουμεΖωγραφίζουμε τοτο σκηνικόσκηνικό γιαγια τηντην γιορτήγιορτή μαςμας..



ΘέατροΘέατρο

•• ΚουκλοθέατροΚουκλοθέατρο: : τοτο μολυσμένομολυσμένο νερόνερό..
•• ΠαντομίμαΠαντομίμα : : καιρόςκαιρός καικαι συναίσθημασυναίσθημα..
•• ∆ραματοποίηση∆ραματοποίηση: : ΟΟ άνεμοςάνεμος, , οο γάιδαροςγάιδαρος καικαι
οο χωρικόςχωρικός, , ηη ΣταγονοπαρέαΣταγονοπαρέα, , τοτο ταξίδιταξίδι τουτου
νερούνερού..

•• ΘεατρικόΘεατρικό παιχνίδιπαιχνίδι: : ουράνιοουράνιο τόξοτόξο, , 
παιχνίδιαπαιχνίδια σωματικήςσωματικής έκφρασηςέκφρασης καιρικώνκαιρικών
φαινομένωνφαινομένων..



ΜουσικήΜουσική
•• ΜουσικάΜουσικά παιχνίδιαπαιχνίδια ((έντασηένταση).).
•• ΉχουςΉχους φύσηςφύσης –– καιρικώνκαιρικών φαινομένωνφαινομένων..
•• ΗχοϊστορίαΗχοϊστορία..
•• ΑκούγονταςΑκούγοντας ήχουςήχους βροχήςβροχής ζωγραφίζουμεζωγραφίζουμε
ανάλογαανάλογα τηντην έντασήέντασή τουςτους..

•• ΤραγούδιαΤραγούδια: : ΜπεςΜπες στοστο κλίμακλίμα, , ΈναΈνα νερόνερό κυρακυρα--
ΒαγγελιώΒαγγελιώ, , τοτο νερόνερό στοστο ρέμαρέμα ,,ΗΗ ΓερακίναΓερακίνα,,ΤοΤο
ταξίδιταξίδι τουτου νερούνερού. . 

•• ΜεΜε τηντην ορχήστραορχήστρα μαςμας παίζουμεπαίζουμε διάφορουςδιάφορους
σκοπούςσκοπούς..

•• ΤοΤο ταξίδιταξίδι τουτου νερούνερού. . 



ΠληροφορικήΠληροφορική
•• ΒλέπουμεΒλέπουμε τοντον καιρόκαιρό στοστο ίντερνέτίντερνέτ..
•• ΑπαντάμεΑπαντάμε στοστο ερωτηματολόγιοερωτηματολόγιο γιαγια τοντον
κύκλοκύκλο τουτου νερούνερού..

•• ΠαίζουνΠαίζουν στονστον ΗΗ..ΥΥ. . παιχνίδιαπαιχνίδια γιαγια τοτο νερόνερό..
•• ΜαθαίνουμεΜαθαίνουμε νανα ψάχνουμεψάχνουμε πληροφορίεςπληροφορίες
στοστο ίντερνετίντερνετ..

•• ΒρίσκουμεΒρίσκουμε εικόνεςεικόνες καικαι πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια
τιςτις κλιματικέςκλιματικές αλλαγέςαλλαγές καικαι γιαγια τοτο νερόνερό..



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
•• ΤοΤο πρόγραμμαπρόγραμμα υλοποιήθηκευλοποιήθηκε σύμφωνασύμφωνα μεμε τιςτις προτάσειςπροτάσεις τωντων παιδιώνπαιδιών

καικαι μεμε βάσηβάση τιςτις ανάγκεςανάγκες καικαι τιςτις απορίεςαπορίες πουπου προέκυπτανπροέκυπταν κάθεκάθε
στιγμήστιγμή..

•• ΑποφασίσαμεΑποφασίσαμε μεμε τατα παιδιάπαιδιά τοτο υλικόυλικό πουπου ετοιμάσαμεετοιμάσαμε τιςτις
δραστηριότητεςδραστηριότητες καικαι τοτο θεατρικόθεατρικό <<<<οο κύκλοςκύκλος τουτου νερούνερού >> >> νανα τατα
παρουσιάσουμεπαρουσιάσουμε στουςστους γονείςγονείς καικαι σσ’’ όλουςόλους όσουςόσους μαςμας βοήθησανβοήθησαν στηνστην
υλοποίησηυλοποίηση τουτου προγράμματοςπρογράμματος στοστο τέλοςτέλος τηςτης σχολικήςσχολικής χρονιάςχρονιάς..

•• ΤαΤα παιδιάπαιδιά συνεργάστηκανσυνεργάστηκαν σεσε μικρέςμικρές ομάδεςομάδες διαφορετικήςδιαφορετικής
σύνθεσηςσύνθεσης καικαι μεγέθουςμεγέθους καικαι έμαθανέμαθαν νανα μοιράζονταιμοιράζονται ευθύνεςευθύνες καικαι
προτάσειςπροτάσεις..

•• ΑνέλαβανΑνέλαβαν πρωτοβουλίεςπρωτοβουλίες, , απέκτησαναπέκτησαν εμπειρίεςεμπειρίες απόαπό τοντον κόσμοκόσμο
τωντων ενηλίκωνενηλίκων, , έμαθανέμαθαν νανα χαίρονταιχαίρονται τητη μάθησημάθηση καικαι ενίσχυσανενίσχυσαν τηντην
αυτοεκτίμησήαυτοεκτίμησή τουςτους..

•• ΠαρουσίασανΠαρουσίασαν τιςτις ιδέεςιδέες τουςτους μεμε ποικίλουςποικίλους τρόπουςτρόπους, , μέσωμέσω τωντων
εικαστικώνεικαστικών, , τηςτης μουσικήςμουσικής, , τηςτης δραματοποίησηςδραματοποίησης, , καικαι τηςτης
λογοτεχνίαςλογοτεχνίας..

•• ΑσχολήθηκανΑσχολήθηκαν μεμε πίνακεςπίνακες διπλήςδιπλής εισόδουεισόδου, , έκανανέκαναν αντιστοιχίεςαντιστοιχίες, , 
συγκρίσειςσυγκρίσεις, , ταξινομήσειςταξινομήσεις, , χειρίστηκανχειρίστηκαν αριθμούςαριθμούς, , εμπλούτισανεμπλούτισαν τοτο
λεξιλόγιόλεξιλόγιό τουςτους καικαι βελτίωσανβελτίωσαν τοντον προφορικόπροφορικό τουςτους λόγολόγο..

•• ΉρθανΉρθαν σσ’’ επαφήεπαφή μεμε διάφορεςδιάφορες εκδοχέςεκδοχές τουτου γραπτούγραπτού λόγουλόγου
((βιβλίαβιβλία, , εφημερίδεςεφημερίδες, , περιοδικάπεριοδικά, , αφίσεςαφίσες κκ..λλ..ππ. ).. ).



ΈμαθανΈμαθαν νανα αναζητούναναζητούν πληροφορίεςπληροφορίες απόαπό διάφορεςδιάφορες πηγέςπηγές
πληροφόρησηςπληροφόρησης, , νανα τιςτις μελετούνμελετούν καικαι νανα τιςτις παρουσιάζουνπαρουσιάζουν..
ΈμαθανΈμαθαν νανα πειραματίζονταιπειραματίζονται καικαι νανα εξάγουνεξάγουν συμπεράσματασυμπεράσματα
καικαι διαπιστώσειςδιαπιστώσεις..
ΈμαθανΈμαθαν γιαγια τιςτις κλιματικέςκλιματικές αλλαγέςαλλαγές στονστον πλανήτηπλανήτη μαςμας καικαι
τιςτις επιπτώσειςεπιπτώσεις στηνστην ζωήζωή μαςμας τώρατώρα καικαι στοστο μέλλονμέλλον..
ΕυαισθητοποιήθηκανΕυαισθητοποιήθηκαν απέναντιαπέναντι στηνστην προστασίαπροστασία τουτου
υδάτινουυδάτινου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος καικαι όχιόχι μόνομόνο..
ΈμαθανΈμαθαν νανα προβληματίζονταιπροβληματίζονται γιαγια καταστάσειςκαταστάσεις καικαι νανα
βρίσκουνβρίσκουν λύσειςλύσεις..
ΜετέφερανΜετέφεραν τιςτις εμπειρίεςεμπειρίες τουςτους απόαπό τιςτις επισκέψειςεπισκέψεις στοστο
χώροχώρο τουτου ΝηπιαγωγείουΝηπιαγωγείου..



ΟιΟι γονείςγονείς κατάκατά τηντην υλοποίησηυλοποίηση τουτου σχεδίουσχεδίου
εργασίαςεργασίας, , αναζήτησαναναζήτησαν μαζίμαζί μεμε τατα παιδιάπαιδιά τουςτους
πληροφορίεςπληροφορίες καικαι συμμετείχανσυμμετείχαν απόαπό τηντην αρχήαρχή μεμε
διάφορουςδιάφορους τρόπουςτρόπους στηνστην εκπαιδευτικήεκπαιδευτική διαδικασίαδιαδικασία. . 
ΤέλοςΤέλος όσονόσον αφοράαφορά εμέναεμένα πιστεύωπιστεύω ότιότι συμμετείχασυμμετείχα
ωςως συνερευνητήςσυνερευνητής, , δημιουργούσαδημιουργούσα συνεχώςσυνεχώς
ευκαιρίεςευκαιρίες γιαγια ανακαλύψειςανακαλύψεις καικαι μάθησημάθηση, , εφοδίαζαεφοδίαζα
τατα παιδιάπαιδιά μεμε πλούσιοπλούσιο υλικόυλικό,  ,  τατα ενθάρρυναενθάρρυνα νανα
συμμετέχουνσυμμετέχουν καικαι νανα μοιράζονταιμοιράζονται ευθύνεςευθύνες. . 
ΕιδικότεραΕιδικότερα γιαγια τοτο θέμαθέμα μαςμας καταφέραμεκαταφέραμε νανα τοτο
προσεγγίσουμεπροσεγγίσουμε νανα τοτο εκτιμήσουμεεκτιμήσουμε καικαι νανα μάθουμεμάθουμε
όλοιόλοι μαςμας γι΄αυτόγι΄αυτό παιδιάπαιδιά, , γονείςγονείς καικαι εκπαιδευτικοίεκπαιδευτικοί..



ΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφία καικαι πηγέςπηγές
•• ΗΗ ιστορίαιστορία τηςτης ομπρέλαςομπρέλας ΣΣ. . ΖάχουΖάχου εκδεκδ. . ΚέδροςΚέδρος..
•• ΠεριβάλλονΠεριβάλλον καικαι ΟικολογίαΟικολογία ΑνΑν, , ΧατζημανώληΧατζημανώλη εκεκ. . ΚίρκηΚίρκη..
•• ΗΗ ΜεσόγειοςΜεσόγειος είμαιείμαι εγώεγώ καικαι δενδεν είμαιείμαι πιαπια εδώεδώ, , ΒΒ. . 

ΗλιόπουλοςΗλιόπουλος, , εκεκ. . ΠατάκηΠατάκη..
•• ΟΟ ποταμόςποταμός ξεχείλισεξεχείλισε ΕΕ. . ΑρτζανίδουΑρτζανίδου, , εκεκ..ΩρίωνΩρίων..
•• ΝερόΝερό ΠΠ. . ΜωραϊτουΜωραϊτου ,,ΓΓ. . ΒούλγαρηςΒούλγαρης, , εκεκ. . ΆγκυραΆγκυρα..
•• ΓνωρίζωΓνωρίζω τοτο νερόνερό, , ΕυΕυ. . ∆εσύπρη∆εσύπρη, , εκεκ. . ΠαπαδόπουλοςΠαπαδόπουλος..
•• CdCd ΚΚ..ΠΠ..ΕΕ. . ΚαστοριάςΚαστοριάς, , ΜιαΜια σταγονοπαρέασταγονοπαρέα στηστη λίμνηλίμνη μαςμας..
•• ΠέφτειΠέφτει-- πέφτειπέφτει ηη σταγόνασταγόνα ΣΣ. . ΓκόντουινΓκόντουιν, , εκεκ. . ΠατάκηΠατάκη..
•• ΤοΤο ποτάμιποτάμι τρέχειτρέχει νανα συναντήσεισυναντήσει τητη θάλασσαθάλασσα ΜΜ. . ΛοϊζουΛοϊζου..



•• ΟικολογίαΟικολογία Time LifeTime Lifeεκεκ. . ΑλκυώνΑλκυών..
•• ΒοήθειαΒοήθεια ……ΣκουπίδιαΣκουπίδια…… ΣώστεΣώστε μεμε, , ΕΕ. . ΑρτζανίδουΑρτζανίδου εκεκ. . 

ΩρίωνΩρίων..
•• ΠροστατεύωΠροστατεύω τοτο περιβάλλονπεριβάλλον, , εκδεκδ. . ΣαββάλαςΣαββάλας..
•• ΓΗΓΗ καικαι ύδωρύδωρ explore Nature.explore Nature.
•• ΤηςΤης ΤάξηςΤάξης καικαι τηςτης ΠράξηςΠράξης, , ΒΒ. . ΒασίλαΒασίλα, , ΝΝ. . ΚάντζουΚάντζου, , ΚΚ. . 

ΠαπανικολοπούλουΠαπανικολοπούλου εκεκ. . ∆ίπτυχο∆ίπτυχο..
•• ΗΗ διαθεματικότηταδιαθεματικότητα σταστα εκπεκπ//κάκά προγράμματαπρογράμματα εκδεκδ. . ΑρίωνΑρίων..
•• ΝόναΝόνα ηη σταγόνασταγόνα, , ΚΚ..ΠΠ..ΕΕ. . ΒελβεντούΒελβεντού,,
•• ΚλιματικέςΚλιματικές αλλαγέςαλλαγές ΑκραίαΑκραία καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα, , DVD DVD 

ΚΚ..ΠΠ..ΕΕ. . ΣτυλίδαςΣτυλίδας
•• ΗΗ γηγη απόαπό ψηλάψηλά ::νερόνερό <<<<οο γαλάζιοςγαλάζιος χρυσόςχρυσός >>>>,, DVD.DVD.
•• ΓηΓη καικαι φυσικοίφυσικοί πόροιπόροι :<<:<<ΣώστεΣώστε τοντον ΠλανήτηΠλανήτη>>, >>, DVD.DVD.



•• ΟΟ χιονάνθρωποςχιονάνθρωπος πουπου δενδεν ήθελεήθελε νανα λιώσειλιώσει, , ΜΜ. . ΚοντολέωνΚοντολέων,, εκδεκδ. . 
ΧαρταετόςΧαρταετός..

•• ΤοΤο κλάμακλάμα τουτου ποταμούποταμού ΦΦ. . ΚριτσωτάκηΚριτσωτάκη, , εκδεκδ. . ΜικρήΜικρή ΜίλητοςΜίλητος..
•• ΤιΤι καιρόκαιρό κάνεικάνει ΑΑ. . ΧατζημανώληΧατζημανώλη,, εκδεκδ. . ΚίρκηΚίρκη..
•• ΣτηνΣτην αγκαλιάαγκαλιά τηςτης θάλασσαςθάλασσας ΕΕ. . ΑρτζανίδουΑρτζανίδου,, εκδεκδ. . ΕλληνικάΕλληνικά

ΓράμματαΓράμματα..
•• ΤοΤο σύννεφοσύννεφο πουπου έβαλεέβαλε τατα κλάματακλάματα, , ΣΣ. . ΜαντούβαλουΜαντούβαλου, , εκδεκδ. . 

ΚαστανιώτηΚαστανιώτη..
•• ΟΟ κόσμοςκόσμος τηςτης θάλασσαςθάλασσας, , εκδεκδ. . ΚαλειδοσκόπιοΚαλειδοσκόπιο..

ΙστοσελίδεςΙστοσελίδες
•• httphttp://://www.watersave.grwww.watersave.gr..
•• httphttp://://stop.climate.grstop.climate.gr..
•• httphttp://://medsos.grmedsos.gr..
•• httphttp://://www.wwf.grwww.wwf.gr..
•• httphttp://://www.eurocharity.orgwww.eurocharity.org..
•• http://www.cres.grhttp://www.cres.gr
•• http://www.energolab.grhttp://www.energolab.gr..
•• http://kpehttp://kpe--kastor.kas.sch.grkastor.kas.sch.gr



∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



ΟιΟι ομάδεςομάδες παρουσιάζουνπαρουσιάζουν τοτο υλικόυλικό τουςτους





ΑκραίαΑκραία καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα στηστη γηγη μαςμας



ΠαρατηρώνταςΠαρατηρώντας τηντην βροχήβροχή καικαι τοτο χιόνιχιόνι



ΚαιΚαι τώρατώρα δραματοποίησηδραματοποίηση!!!!!!



ΗΗ δραματοποίησηδραματοποίηση συνεχίζεταισυνεχίζεται ……μεμε τατα ακραίαακραία καιρικάκαιρικά φαινόμεναφαινόμενα..



ΗχοϊστορίαΗχοϊστορία σεσε…… εξέλιξηεξέλιξη



OO χορόςχορός τηςτης ΠερπερούναςΠερπερούνας



ΖωγραφίζονταςΖωγραφίζοντας τατα παραμύθιαπαραμύθια μαςμας



ΦυσικέςΦυσικές επιστήμεςεπιστήμες:: ιδιότητεςιδιότητες τουτου νερούνερού









ΤροποποιήσειςΤροποποιήσεις πραγμάτωνπραγμάτων μεμε νερόνερό..



ΚατασκευάζονταςΚατασκευάζοντας τιςτις αφίσεςαφίσες μαςμας



ΚαιΚαι τώρατώρα δουλειάδουλειά …… σύνθετεςσύνθετες λέξειςλέξεις



ΟιΟι ομάδεςομάδες σεσε δράσηδράση!!! !!! φτιάχνονταςφτιάχνοντας καδράκιακαδράκια……φουρφούριαφουρφούρια……



……καικαι μόμπιλμόμπιλ



ΜοιράζουμεΜοιράζουμε φυλλάδιαφυλλάδια γιαγια τηντην ημέραημέρα τουτου νερούνερού καικαι λέμελέμε τατα
παράπονάπαράπονά μαςμας στονστον δήμαρχοδήμαρχο!!





ΗΗ ∆∆..ΕΕ..ΥΥ..ΑΑ..ΚΚ……. . μαςμας απαντάαπαντά



ΑφισοκόλλησηΑφισοκόλληση καικαι φυλλάδιαφυλλάδια γιαγια τουςτους συνδημότεςσυνδημότες μαςμας……



ΜαςΜας μίλησεμίλησε γιαγια τοτο χάσμαχάσμα…… τωντων καιρώνκαιρών!!!!!!



ΣτιγμέςΣτιγμές απόαπό τιςτις επισκέψειςεπισκέψεις μαςμας στοστο ∆ασαρχείο∆ασαρχείο καικαι στηνστην
ΠυροσβεστικήΠυροσβεστική..



ΣτιγμέςΣτιγμές απόαπό τιςτις επισκέψειςεπισκέψεις μαςμας στοστο ΚΚ..ΠΠ..ΕΕ. . ΑνΑν. . ΟλύμπουΟλύμπου καικαι στοστο
ΠλατανόδασοςΠλατανόδασος..





ΕτοιμάζουμεΕτοιμάζουμε τοτο σκηνικόσκηνικό γιαγια τηντην γιορτήγιορτή μαςμας..



ΠαίζουμεΠαίζουμε καικαι χορεύουμεχορεύουμε στηνστην αυλήαυλή μαςμας..



ΠαιχνίδιαΠαιχνίδια στηνστην αυλήαυλή συνέχειασυνέχεια…… ποτάμιποτάμι, , θάλασσαθάλασσα, , λίμνηλίμνη καικαι
νεροπίστολανεροπίστολα!!!!!!



ΚαιΚαι τώρατώρα ……..κουκλοθέατροκουκλοθέατρο καικαι χορωδίαχορωδία!!!!!!



ΤοΤο καθαριστήριοκαθαριστήριο τουτου νερούνερού…… ΒιολογικόςΒιολογικός καθαρισμόςκαθαρισμός ΚορινούΚορινού..



ΣτιγμιότυπαΣτιγμιότυπα απόαπό τηντην γιορτήγιορτή μαςμας..



ΗΗ παρουσίασήπαρουσίασή μαςμας στοστο ΣυνεδριακόΣυνεδριακό ΚέντροΚέντρο ΚατερίνηςΚατερίνης……


