




<<Δεν έχει σημασία ποιοι είμαστε, πού ζούμε, τι κάνουμε, 
όλοι εξαρτόμαστε από το νερό. Το χρειαζόμαστε κάθε
μέρα, με πάρα πολλούς τρόπους. Το χρειαζόμαστε για να
είμαστε υγιείς, το χρειαζόμαστε για να παράγουμε την
τροφή μας, για τις μεταφορές, την άρδευση και τη
βιομηχανία. Το χρειαζόμαστε για τα ζώα και τα φυτά, για
να αλλάξουν οι εποχές και τα χρώματα. Ωστόσο, παρά τη
σημασία των αποθεμάτων του νερού για τη ζωή και την
ύπαρξή μας, δείχνουμε μια συνεχώς αυξανόμενη έλλειψη
σεβασμού για τα αποθέματα νερού. Τα σπαταλούμε, τα
λεηλατούμε, τα μολύνουμε, ξεχνώντας πόσο απαραίτητα
είναι για την επιβίωσή μας >>.



 Μετά την υλοποίηση του προγράμμματος οι
μαθητές/τριες να είναι σε θέση :

 Να αναφέρουν τις τρεις μορφές νερού.
 Να περιγράφουν το φυσικό κύκλο του νερού.
 Να απαριθμούν τους σπουδαιότερους κινδύνους

που απειλούν το πόσιμο νερό.
 Να διερευνούν με ποιους τρόπους παρεμβαίνει ο

άνθρωπος στα ποσοτικά και ποιοτικά
χαρακτηριστικά του.

 Να ανακαλύπτουν στοιχεία του ιστορικού-
πολιτιστικού χαρακτήρα του νερού (σύνδεση με το
τραγούδι,τη λαογραφία,τη μυθολογία,τη θρησκεία).



Να συνεργάζονται σε κλίμα εμπιστοσύνης.
Να εκτιμήσουν τη σπουδαιότητα και την

αναγκαιότητα του νερού στη ζωή μας και να
αποκτήσουν θετική στάση σε θέματα που
αφορούν την αξία του νερού( αειφορία , 
οικονομία).

Να εκφράζονται μέσα από παιχνίδια ρόλων.



Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Η ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ



 Γλώσσα: Παραγωγή διάφορων κειμενικών ειδών
 Μαθηματικά: Στατιστικά στοιχεία για

κατανάλωση νερού
 Εικαστικά: Ομαδικές και ατομικές δημιουργίες

σχετιζόμενες με το νερό
 Ιστορία/Τοπική Ιστορία: Η χρήση του νερού

άλλοτε και τώρα στον τόπο μας και αλλού
 Θρησκευτικά: Το νερό στις διάφορες θρησκείες
 Μουσική: Τραγούδια για το νερό
 Διαδίκτυο: Αναζήτηση πληροφοριών























ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ
ΣΒΑΡΤΣ











Οι μαθητές /τριες
χωρίστηκαν σε

ομάδες από τους
υπεύθυνους του ΚΠΕ

Μακρυνίτσας και
ξεκίνησαν την
υλοποίηση του

προγράμματος με
τίτλο << Αειφορική

διαχείριση του νερού-
Κρήνες της

Μακρυνίτσας >>











Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό.
Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό

στο μύλο.
Έπιασες καινούριο φίλο.

Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό
στ΄ αυλάκι. 

Σ΄ άλλον έδωσες φιλάκι.

Παίζει με τον ήλιο το νερό.
Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό.

Παίξαμε κι εμείς με τ όνειρο. 
Τρέχει τρέχει τρέχει το νερό

στο μύλο. 
Κι όλα γίνονται βαριά

στου καιρού τη ζυγαριά.























Το νερό είναι ΖΩΗ.
Το νερό είναι πολύτιμο.

Το νερό είναι υγεία.
Χωρίς νερό δεν μπορεί να υπάρξει ζωή.

Για να μην πούμε το νερό νεράκι ….
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ.



ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ


