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ΠΔΡΗΛΖΦΖ   

Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο, ηελ πεξίνδν 

Μαξηίνπ-Απξηιίνπ ηνπ 2014. θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ ε δηδαζθαιία ηνπ θχθινπ ηνπ 

λεξνχ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα: α) ηεο αμίαο ηνπ λεξνχ 

σο θνηλσληθφ αγαζφ θαη σο θπζηθφ πφξν, β) ηεο δηαδνρήο ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ 

πδξνινγηθνχ θχθινπ θαη δεπηεξεπφλησο γ) ησλ κεηαβνιψλ ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο 

ηνπ λεξνχ. Δπηπιένλ δεπηεξεχνλ ζηφρνο ήηαλ ε  θαιιηέξγεηα ηεο παξαηήξεζεο θαη 

ηεο κνληεινπνίεζεο σο επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζρεδηάζακε κία 

Γηδαθηηθή Μαζεζηαθή Αθνινπζία (ΓΜΑ), ηελ νπνία εθαξκφζακε θαη αμηνινγήζακε 

σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. ηελ έξεπλα καο ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 46 

παηδηά, 22 ζηελ πηινηηθή θαη 24 ζηελ θχξηα εθαξκνγή.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε φηη ππήξμαλ πνηνηηθέο βειηηψζεηο ζηηο 

απφςεηο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηα θαηλφκελα ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ θαη ηελ 

θνηλσληθή αμία ηνπ λεξνχ. πγθεθξηκέλα γηα ηελ θνηλσληθή αμία ηνπ λεξνχ θάλεθε 

φηη ηα παηδηά είραλ αξθεηέο γλψζεηο νη νπνίεο εκπινπηίζηεθαλ, αιιά απφ ην ηεζη 

κεηαειέγρνπ δελ θάλεθε λα ππάξρεη ζεκαληηθή βειηίσζε απηήο ηεο γλψζεο. Χο πξνο 

ηε δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο 

ηα 2/3 ησλ παηδηψλ, κεηά ηε εθαξκνγή ηεο ΓΜΑ θαηάθεξαλ λα θαηαλνήζνπλ ηε 

δηαδνρή ησλ ηεζζάξσλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ πνπ κειεηήζεθαλ 

(απνξξνή, εμάηκηζε, ζπκπχθλσζε, πγξνπνίεζε). Δπηπιένλ θάλεθε πσο κεηά ηε ΓΜΑ 

ηα παηδηά ήηαλ ηθαλά λα πεξηγξάςνπλ ηα θαηλφκελα ησλ κεηαβνιψλ ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ θαη λα αλαθέξνπλ ηνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη 

νη κεηαβνιέο απηέο. Σέινο, σο πξνο  ηελ αλάπηπμε ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο 

κνληεινπνίεζεο σο επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο, ζηα πιαίζηα απηήο ηεο ΓΜΑ, θάλεθε 

πσο ζε θάπνην βαζκφ απηφ ήηαλ εθηθηφ. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ 

 

ηα ζχγρξνλα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, εθθξάδνληαη ζέζεηο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη φια ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο κπνξνχλ λα κάζνπλ θπζηθέο 

επηζηήκεο, θαζψο επίζεο φηη ε εθπαίδεπζε ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο ζα πξέπεη λα 

αξρίδεη απφ ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηνλ επηζηεκνληθφ 

αιθαβεηηζκφ γηα φινπο ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πνιίηε (Πιαθίηζε, 2008). 

Απφ ηελ θνηλσληθή αλάγθε γηα επηζηεκνληθά θαιιηεξγεκέλνπο πνιίηεο 

πξνθχπηεη επηπιένλ, ε εηζαγσγή ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ Πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε. Ζ επηζηεκνληθή γλψζε είλαη αληηθείκελν πνιηηηζκηθφ θαη ζε απηφ ην 

πιαίζην νη Φπζηθέο Δπηζηήκεο, ζεσξείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν πσο είλαη βαζηθφ 

αληηθείκελν δηδαζθαιίαο (Κνιηφπνπινο, 2006). Δπηπξνζζέησο, ηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο έρνπλ έκθπην ην ελδηαθέξνλ θαη ηε πεξηέξγεηα λα παξαηεξνχλ 

θαη λα ζθέθηνληαη γηα ηε θχζε θαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. Δίλαη ινηπφλ πνιχ 

ζεκαληηθφ, νη εθπαηδεπηηθνί λα δηαηεξήζνπλ απηφ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ απνξία ησλ 

παηδηψλ, ζπκβάιινληαο ψζηε λα έξζνπλ ζε επαθή κε πιεζψξα αληηθεηκέλσλ θαη 

θαηλφκελα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηα νπνία αξγφηεξα ζα δψζνπλ πεξηερφκελν ζε 

ζεκαληηθέο επηζηεκνληθέο έλλνηεο (Eshach & Fried, 2005). 

Ζ δηδαζθαιία κέζα απφ ηελ δηεξεχλεζε ή αιιηψο ε απνθαινχκελε 

δηεξεπλεηηθή κάζεζε, είλαη κηα απφ ηηο θπξίαξρεο ηάζεηο ζηελ δηδαθηηθή ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Πιαθίηζε, 2008), φπνπ ε κάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 

πξνηείλεηαη σο δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο ζε απζεληηθά πεξηβάιινληα, πνπ ζπληεινχλ 

ζηελ θαηαζθεπή λνήκαηνο γηα ην ίδην ην παηδί. Οη πξνζσπηθέο εμεξεπλήζεηο ησλ 

παηδηψλ θαη θπξίσο νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ 

εμεξεπλήζεσλ απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή κάζεζήο. ηφρνο δελ είλαη ηα λήπηα λα 

γίλνπλ επηζηήκνλεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ, αιιά λα κπεζνχλ ζηνλ ηξφπν δνπιεηάο 

ηνπο, κε ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ησλ λεπηαγσγψλ (Βέξγνπ, 2008) 

Χο πξνο ην επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν, αλ θαη ην λεξφ είλαη έλα απφ ηα ζέκαηα 

πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα πεξηζζφηεξα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 

εθπαίδεπζεο ηεο επηζηήκεο ζε φιν ηνλ θφζκν, νη αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε 

ηηο ηδέεο θαη νη έλλνηεο γηα ην λεξφ δελ έρνπλ επξέσο κειεηεζεί. χκθσλα κε 

πξφζθαηεο έξεπλεο, νη καζεηέο δελ θαηαιαβαίλνπλ ην ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ λεξνχ ζηε 

δσή (Ben-Zvi Assaraf & Orion, 2005). Πεξηβαιινληηθά θαη επηζηεκνληθά δεηήκαηα 
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φπσο ε αιιαγή θιίκαηνο, ε θπζηθή πνηθηινκνξθία θαη ε ξχπαλζε, ζπλδένληαη πνιχ 

έληνλα κε εξσηήκαηα γηα ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο, ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ ίδηα ηε 

δσή, ζηνλ θχθιν ηεο δσήο θαη ζηα αλζξψπηλα φληα. Θέκαηα ζρεηηθά κε ην λεξφ δελ 

εμεηάδνληαη πνιχ ζπζηεκαηηθά ζην ζρνιείν θαη επηθεληξψλνληαη ζπλήζσο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο. Γηα λα πξνσζήζνπκε ηελ θαηαλφεζε ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε 

ην λεξφ θαη ηηο  δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ, πξέπεη λα ζηνρεχζνπκε ζε κία πην 

ζπζηεκηθή θαη πνιπδηάζηαηε ζπδήηεζε γηα ην λεξφ ζηα πιαίζηα ηεο δσήο καο. Με 

άιια ιφγηα ζε κία ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα έπξεπε λα εηζαρζνχλ θαη λα ηίζεληαη 

εξσηήκαηα επηζηεκνληθά, πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά αθφκα θαη ηερλνινγηθά (Havu-

Nuutinen, Kärkkäinen & Keinonen, 2011). χκθσλα κε ην δηεζλέο πδξνινγηθφ 

πξφγξακκα ηεο UNESCO (2010) ππνζηεξίδεηαη φηη κηα θαηάιιειε απάληεζε ζηελ 

θξίζε ηνπ λεξνχ απαηηεί κηα πην ζε βάζνο γλψζε ησλ έξγσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ 

(Ben-ZviAssaraf et al., 2012). 

Μέζα ζην πιαίζην πνπ κφιηο ζθηαγξαθήζεθε, ε παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη 

ζηε δηδαζθαιία ηνπ Κχθινπ ηνπ Νεξνχ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο κέζσ κίαο  

Γηδαθηηθήο Μαζεζηαθήο Αθνινπζίαο, ηελ νπνία ζρεδηάζακε, εθαξκφζακε θαη 

αμηνινγήζακε. Ο Τδξνινγηθφο Κχθινο ζηα πιαίζηα κηαο ΓΜΑ ζηνλ ρψξν ηεο 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, σο εξεπλεηηθφ αληηθείκελν δελ είλαη ηδηαίηεξα 

κειεηεκέλν. Με ζθνπφ, ινηπφλ, ηελ παξαπάλσ κειέηε, ζην 1
ν
 θεθάιαην απηήο ηεο 

εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηε 

ζεκαζία ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο θαη ηεο κνληεινπνίεζεο ζηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο. ηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη Γηδαθηηθέο Μαζεζηαθέο Αθνινπζίεο, ηα 

ζεσξεηηθά πιαίζηα κέζα ζηα νπνία κπνξνχλ νη ΓΜΑ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα 

αμηνινγεζνχλ, ε θπζηθή ηνπ Τδξνινγηθνχ θχθινπ. Δπηπιένλ, γίλεηαη κηα 

αλαζθφπεζε ηεο πεξηνξηζκέλεο επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο σο πξνο ηηο 

ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθία γηα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ θαη ηα 

επηκέξνπο θαηλφκελα. ην 2
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, κε αλαθνξά ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα , ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

ζηελ κέζνδν έξεπλαο, ζηελ πηινηηθή θαη θχξηα εθαξκνγή, ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο κε ηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο. 

Έπεηηα, ζην 3
ν
 θεθάιαην ππάξρεη ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

έξγσλ ηεζη πξν ειέγρνπ/κεηαειέγρνπ κε ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο, ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ αλαζηνραζηηθνχ θεηκέλνπ θαη  ηνπ  θχιινπ εξγαζίαο. ην 4
ν
 

θεθάιαην ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαη αλαθέξνληαη νη 
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πεξηνξηζκνί, ελψ επηρεηξνχληαη θαη βειηησηηθέο πξνηάζεηο. ηε ζπλέρεηα παξαζέηεηαη 

ε αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία θαη ηέινο αθνινπζνχλ δχν παξαξηήκαηα, ην πξψην 

αλαθεξφκελν ζηελ πηινηηθή θαη ην δεχηεξν ζηελ θχξηα εθαξκνγή κε ηηο αληίζηνηρεο 

ππνελφηεηεο - Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ, Βηβιίν δξαζηεξηνηήησλ, Τιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηδαζθαιία,  Έξγα ησλ παηδηψλ, Πιήξεο θείκελν 

Αλαζηνραζκνχ, Φχιια Παξαηήξεζεο, ελψ ζην δεχηεξν παξάξηεκα ππάξρνπλ δχν 

επηπιένλ ελφηεηεο κε ηνπο Γηαιφγνπο ησλ έξγσλ πξν ειέγρνπ/κεηαειέγρνπ θαη ην 

πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα έξγα απηά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν  

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

1.2.Γηεξεπλεηηθή Μάζεζε 

Ζ δηεξεχλεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ραξαθηεξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

εξγάδνληαη νη επηζηήκνλεο, ελψ ζηελ δηδαζθαιία θαη εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ ηηο νπνίεο ν καζεηήο καζαίλεη ηηο επηζηεκνληθέο έλλνηεο 

θαη ηηο επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο (NCR, 2000). Κάηη πνπ είλαη πιένλ μεθάζαξν ζε 

πνιιέο ρψξεο, είλαη φηη ζηφρνο ηεο παηδαγσγηθήο ηεο επηζηήκεο ζα πξέπεη λα είλαη, 

φρη κφλν ε δηδαζθαιία ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, αιιά πξέπεη επίζεο, λα παξέρεηαη 

ζηα παηδηά ε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο (Kanari and Millar, 2004). 

Έλαο νξηζκφο γηα ηε δηεξεπλεηηθή κάζεζε είλαη φηη: «…Η δηεξεπλεηηθή 

κάζεζε νξίδεηαη σο κηα εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα θαηά ηελ νπνία αηνκηθά ή 

ζπιινγηθά δηεξεπλάηαη έλα ζύλνιν θαηλνκέλσλ - εηθνληθά ή πξαγκαηηθά - θαη 

δηεμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε απηό…» (Kuhn et al., 2000, pp. 496–497).  

 Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο θαίλεηαη γηα παξάδεηγκα απφ ην 

γεγνλφο φηη έλα απφ ηα πξφηππα ηνπ  National Science Education Standards (NRC, 

1996) είλαη ε Δπηζηήκε σο δηεξεπλεηηθφ πξφηππν, ην νπνίν επηζεκαίλεη ηελ 

ηθαλφηεηα δηεμαγσγήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα. 

 Όπσο αλαθέξεη ν Ενππίδεο (2012)  ζχκθσλα κε ηνπο Abd-El-Khalick et al., 

(2004), ε δηεξεχλεζε ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν  

θαηεγνξίεο: ηε «δηεξεχλεζε σο κέζν» γηα κάζεζε, δειαδή ηε δηεξεχλεζε σο κηα 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε, θαη ηε «δηεξεχλεζε σο ζθνπφ», δειαδή ηε δηεξεχλεζε σο κηα 

ζεηξά αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ ηεο δηδαζθαιίαο. 

 Παξά ηηο δηαθνξέο ησλ δχν απηψλ θαηεγνξηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ηα 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη φηη θαη ζηηο δχν ε κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα 

απφ δηεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν  ηε ιχζε ελφο θεληξηθνχ 

πξνβιήκαηνο. Με αθεηεξία ινηπφλ απηφ ην ζηφρν, ε δηεξεχλεζε νξίδεηαη σο 

αληαιιαγή απφςεσλ αλάκεζα ζηνπο ζπκκαζεηέο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, σο ζρεδηαζκφο εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, σο αλαδήηεζε θαη 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, σο αλάιπζε θαη εξκελεία δεδνκέλσλ, σο ρξήζε ή/θαη 
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θαηαζθεπή κνληέισλ, παξαγσγή ζπλεθηηθήο θαη ζπλεπνχο επηρεηξεκαηνινγίαο 

(Duschl & Grandy, 2008, NRC, 2000). 

 ηα πιαίζηα ινηπφλ ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, φπσο ζχκθσλα κε ηνλ  

Schwab νη δηαδηθαζίεο κάζεζεο πνπ μεθηλνχλ κε πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα 

πξνσζήζνπλ δηεξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ, ν Eshach, (2006) πξνηείλεη 

πξνζεγγίζεηο φπσο κάζεζε κέζσ απζεληηθψλ πξνβιεκάησλ, πξνηίκεζε ζηελ 

ςπρνινγηθή παξά ζηελ ινγηθή άπνςε, κέζνδνο ηεο ζθαισζηάο, πιαηζηνζεηεκέλε 

κάζεζε , κάζεζε κέζσ ζρεδίσλ εξγαζίαο θαη κε ιεθηηθή κάζεζε.  

Οη πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ 

δηεξεπλεηηθέο κεζφδνπο θαίλεηαη λα απνηεινχλ έλα ζπλερέο απφ πεξηβάιινληα 

κάζεζεο, ζηα νπνία πνηθίιιεη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα πεξηβάιινληα απηά είλαη 

καζεηνθεληξηθά απφ ηε κία θαη δάζθαιν-θαηεπζπλφκελα απφ ηελ άιιε (Van Zee, 

2006). ην έλα άθξν βξίζθεηαη ε δηδαζθαιία ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε κεηαθνξά ηεο 

γλψζεο, θαη απηφο πνπ θαζνξίδεη ην πεξηερφκελν πνπ ζα δηδαρηνχλ νη καζεηέο θαζψο 

θαη πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη αμηνινγεί ζπλερψο ψζηε λα 

κεηξήζεη ηε κάζεζε θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ είλαη ν εθπαηδεπηηθφο. ην 

άιιν άθξν βξίζθεηαη ε κάζεζε, ζηελ νπνία ν ίδηνο ν καζεηήο απνθαζίδεη ηη ζα κάζεη, 

κε πνηνλ ηξφπν ζα ην κάζεη, πνηεο πεγέο ζα ρξεζηκνπνηήζεη, θαη πψο ζα 

απηναμηνινγεζεί έηζη ψζηε λα  ειέγμεη ηε κάζεζε. Αλάκεζα ζηηο δχν απηέο αθξαίεο 

πξνζεγγίζεηο, ππάξρνπλ πξνζεγγίζεηο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο, ησλ νπνίσλ ε ζέζε ζην 

ζπλερέο ησλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο εμαξηάηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ καζεηέο, ηελ 

πξφζεζε ηνπ δαζθάινπ, θαη ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε (Ενππίδεο, 2012:7). 

 Δθπαηδεπηηθνί ησλ επηζηεκψλ εδψ θαη δεθαεηίεο αγσλίδνληαη κε ην δήηεκα 

πνπ έζεζε ν John Dewey (1910) ζρεηηθά κε ην λα δηδάζθνληαη νη ζεηηθέο επηζηήκεο 

ζηα παηδηά κε έλα ηξφπν πνπ λα δίλεη έκθαζε ζηε κέζνδν πεξηζζφηεξν απφ ην 

πεξηερφκελν (Champagne & Klopfer, 1977). Ο Eshach (2006) μεθηλά ηνλίδνληαο ηελ 

ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ έξεπλαο γηα ηα παηδηά. Έηζη, ειπίδεη πσο 

αληηπξνζσπεχεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο Γχζεο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία, ζα πξέπεη γεληθά λα ελζαξξχλνπκε ηα παηδηά λα πξνζπαζήζνπλ λα ιχζνπλ 

πξνβιήκαηα θαη λα ζρεδηαζηνχλ αληηθείκελα απφ κφλα ηνπο.  

Ζ ηδέα φηη νη δηεξεπλεηηθέο ηθαλφηεηεο, κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κέζσ 

πξνβιεκαηνθεληξηθψλ ηερληθψλ φπσο ε κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζην πξφβιεκα θαη ηεο 

κάζεζεο κέζσ ζρεδίσλ εξγαζίαο έρεη δηεξεπλεζεί. Ζ κάζεζε πνπ επηθεληξψλεηαη ζην 

πξφβιεκα επίζεο είλαη φκνηα κε ηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ, πνπ ηζρπξίδεηαη, κεηαμχ 
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άιισλ, ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε πξνεγνχκελε γλψζε ζηε κάζεζε. Σέηνηα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα πξνβάινπλ ηηο δηθέο ηνπο 

γλψζεηο θαη  πξνζθαινχλ ηνπο καζεηέο λα δηαπξαγκαηεπζνχλ έλλνηεο ζε κηθξέο 

νκάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο δηαπξαγκαηεπηνχλ ζε νιφθιεξε ηελ ηάμε (Wheatly, 

1991). Απηφ εθθξάδεη επίζεο θαη ηελ άπνςε εθείλσλ πνπ  ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ 

θνλζηξνπθηηβηζκφ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε γλψζε είλαη πξνζσπηθά θαηαζθεπαζκέλε 

αιιά θνηλσληθά δηακεζνιαβνχκελε (Tobin θαη Tippins, 1993).  
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1.2. Μνληεινπνίεζε 

 Έλα απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο δηεξεχλεζεο, ηα νπνία  απνηεινχλ ηαπηφρξνλα 

«κέζν» θαη «ζθνπφ» ηεο δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζην κάζεκα ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ είλαη ηα κνληέια. Όηαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ζηελ 

επηζηήκε θπξηάξρεζε ε κνληειν-ζεσξεηηθή άπνςε, θάλεθε ν ζεκαληηθφο ξφινο θαη ε 

αλάδεημή ησλ κνληέισλ θαη ηεο κνληεινπνίεζεο ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ. χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή ηα κνληέια είλαη βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο 

ζεσξίαο θαη επίζεο είλαη βαζηθνί δηακεζνιαβεηέο κεηαμχ ζεσξίαο θαη  

πξαγκαηηθφηεηαο (Develaki, 2007). Δπηπιένλ ε ζεκαληηθφηεηα ησλ κνληέισλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ κνληεινπνίεζεο γηα ηεο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο 

ππνζηεξίδεηαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο φπσο επίζεο θαη απφ νξγαληζκνχο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηηο ηάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ.    

Έλαο νξηζκφο ζχκθσλα κε ηνπο Justi θαη Gilbert (2002) είλαη φηη ε 

κνληεινπνίεζε, ηφζν ζηελ επηζηήκε φζν θαη ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε ησλ 

Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ , αθνξά ζηελ νηθνδφκεζε θαη ηελ αλαζεψξεζε ή βειηησηηθή 

ξχζκηζε κνληέισλ. Ζ κνληεινπνίεζε έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ πνπ  κπνξεί λα 

είλαη ε πεξηγξαθή ελφο θαηλνκέλνπ, ν θαζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα νπνία 

απνηειείηαη θαζψο θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο, ε εμήγεζε ή ε πξφβιεςε ελφο 

θαηλνκέλνπ, ή ηέινο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ (Gilbert et al., 1998).  

ηφρνη ησλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε κηα ζεσξία κάζεζεο, 

ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο κνληεινπνίεζεο είλαη ε  

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε απζεληηθέο δηαδηθαζίεο ρξήζεο λνεηηθψλ κνληέισλ σο 

εξγαιεία εμεξεχλεζεο, ζχλζεζεο, πξφβιεςεο θαη ηειηθά νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο 

(Constantinou, 1999). Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία γηα ηα παηδηά είλαη δπλαηφλ λα 

ππάξμεη θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο επηζηήκεο, ησλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ, αιιά θαη  

ηεο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο, επηθεληξψλνληαο θπξίσο ζηελ επέθηαζε θαη ηε 

βειηίσζε κνληέισλ  (Gilbert et al., 1998). 

Τπάξρνπλ πέληε δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο 

κνληέινπ θαη κνληεινπνίεζεο, πξνζδηνξηζκέλεο απφ ηνπο Justi & Gilbert (2002),  νη 

νπνίεο φκσο δελ είλαη ηειείσο επδηάθξηηεο. Τπάξρεη πεξίπησζε λα ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία, ζε κία καζεζηαθή πξνζέγγηζε θαη αλάινγα κε ηελ εζηίαζε ηεο 

θάζε κίαο, ζρεηηθά κε ην κνληέιν θαη ηε κνληεινπνίεζε, εθαξκφδεηαη ή θαιφ είλαη λα 

εθαξκφδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Οη πξνζεγγίζεηο απηέο ελ 

ζπληνκία είλαη: 
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1.  Μάζεζε ελφο επηζηεκνληθνχ κνληέινπ ή ελφο κνληέινπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ Gilbert et al., (2000), 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα άιιν πξφδξνκν δηδαθηηθφ κνληέιν.  

2. Μάζεζε ηεο ρξήζεο ησλ κνληέισλ ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ή θαηλφκελν.  

3. Μάζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο βειηησηηθήο αιιαγήο ελφο κνληέινπ πνπ ήδε 

γλσξίδεη έλαο καζεηήο.  

4. Μάζεζε ηεο νηθνδφκεζεο ελφο κνληέινπ πνπ είλαη ήδε γλσζηφ θαη απνδεθηφ 

απφ ηνπο επηζηήκνλεο.  

5. Μάζεζε ηεο νηθνδφκεζεο ελφο κνληέινπ εθ λένπ. 

Έλα παξάδεηγκα ηεο πξψηεο πξνζέγγηζεο είλαη ν καζεζηαθφο θχθινο ηεο 

κνληεινπνίεζεο ηνπ Halloun (2004), ν νπνίνο εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε καζεηέο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο έρεη σο ζηφρνπο ηελ αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο 

ηεο κνληεινπνίεζεο, αιιά θαη ηελ νηθνδφκεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ελψ ν 

θχθινο ηεο κνληεινπνίεζεο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Constantinou (1999) 

εθαξκφδεηαη ζε παηδηά δεκνηηθνχ θαζψο έρεη κηθξφ ελλνηνινγηθφ θνξηίν θαη βαζηθφ 

ζηφρν, ηελ αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο ηεο κνληεινπνίεζεο θαη φρη ηφζν ηελ θαηάθηεζε 

επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ. Ζ δεχηεξε απηή πεξίπησζε απνηειεί παξάδεηγκα ηεο 

δεχηεξεο πξνζέγγηζεο. 

Δπηπξνζζέησο ζχκθσλα κε ηνλ Bliss, (1996), νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα εξγαιεία 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο ζηε κάζεζε, κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζηηο δηεξεπλεηηθέο (πξνζνκνηψζεηο, κηθξφθνζκνη) θαη ζηηο εθθξαζηηθέο 

(ζπζηήκαηα κνληεινπνίεζεο θαη ινγηζηηθά θχιια).  Όηαλ πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κία 

εηζαγσγηθή δηδαθηηθή-καζεζηαθή ζεηξά κε δηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο, ζχκθσλα κε 

ηελ Πεηξίδνπ (2008), νη δηεξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο (φπνπ δελ 

πεξηιακβάλεηαη νηθνδφκεζε κνληέισλ, απφ ηνπο καζεηέο, παξά κφλν κάζεζε) είλαη 

πην πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

κνληέινπ. ε άιιε πεξίπησζε, εκπιεθφκελνη νη καζεηέο ζε εθθξαζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα απνπξνζαλαηνιηζηνχλ θαη λα επηθεληξσζνχλ ζηα κνληέια 

θαζαπηά θαη λα ράζνπλ ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν (Bliss, 1996). 

χκθσλα κε πνιινχο εξεπλεηέο ηα κνληέια είλαη εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ζηε βειηίσζε ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο θαη ηεο 

κεηαελλνηνινγηθήο επίγλσζεο (Schwarz & White, 2005, Vosniadou, 2007, Vosniadou 

& Kollias, 2003, Wiser & Smith 2008). Όκσο επεηδή νη καζεηέο γηα λα εξκελεχζνπλ 

ηνλ φξν επηζηεκνληθφ κνληέιν θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα αληίιεςεο, 
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ππνζηεξίδεηαη φηη ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ζηνηρεία ηεο θχζεο θαη ηνπ ξφινπ ησλ 

κνληέισλ (Gobert, O’Dwyer, Horwitz, Buckley, Levy & Wilensky, 2011, Treagust et 

al., 2002, Wiser & Smith, 2008, Vosniadou, 2010), λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο ζρεηηθά 

κε ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα κνληέια ζηηο ΦΔ (Grosslight et al., 1991, 

Treagust, et al. 2002), λα θαηαλνήζνπλ ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κνληεινπνίεζεο 

(Justi & Gilbert, 2002, Papaevripidou, Constantinou & Zacharia, 2007, Saari & Viiri, 

2003) θαη λα ππάξμεη αλαζηνραζκφο ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο πνπ ζα απνθηεζνχλ απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηε θχζε ησλ κνληέισλ 

κέζα απφ κεηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο (Schwarz & White, 2005)
1
. 

ε έξεπλεο ζρεηηθέο κε δηδαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε θχζε θαη ην ξφιν ησλ 

κνληέισλ θαη ηεο κνληεινπνίεζεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ δείρλνπλ 

δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ. 

ηελ έξεπλα ινηπφλ ησλ Saari θαη Viiri (2003), φπνπ ζηφρνο ηεο δηδαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο ήηαλ ε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ κνληέινπ θαη ηεο κνληεινπνίεζεο ζε 

καζεηέο ειηθίαο 12-13 εηψλ, έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν κεηά ηελ αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ ζε εξσηεκαηνιφγην επηά κήλεο κεηά ηελ παξέκβαζε ήηαλ 

φηη νη καζεηέο δηαηήξεζαλ ηελ έλλνηα ηνπ κνληέινπ κφλν ζηελ πεξίπησζε φπνπ 

ζπλέρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην κνληέιν θαη ηε κνληεινπνίεζε θαη ζε άιιεο 

ζεκαηηθέο. ε κία άιιε έξεπλα ησλ Gobert et al., (2011)  κειεηήζεθε ε επίδξαζε πνπ 

είρε ε ζπκκεηνρή 736 καζεηψλ ιπθείνπ ειηθίαο 16-18 εηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο 

βαζηζκέλεο ζε κνληέια θαη ππνβνεζνχκελεο απφ ππνινγηζηή ζηα καζήκαηα ηεο 

Βηνινγίαο, Φπζηθήο, Υεκείαο, ζηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ην ξφιν ησλ 

κνληέισλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ζηε ρεκεία φπνπ ππήξρε ζαθήο 

δηδαζθαιία ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηνλ ξφιν ησλ κνληέισλ θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

κνληεινπνίεζεο, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ 

απηψλ, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ άιισλ δχν καζεκάησλ πνπ δελ  ππήξμε αληίζηνηρε 

δηδαζθαιία γηα ηα κνληέια, δελ παξαηεξήζεθε θακία βειηίσζε ζηελ θαηαλφεζή 

ηνπο. ηελ κειέηε ησλ Perkins θαη Grotzer (2005), φπνπ ε δηδαζθαιία πνπ πξνηάζεθε 

ήηαλ βαζηζκέλε ζηε δηεξεχλεζε, πεξηιάκβαλε δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο 

ζπδεηήζεηο ησλ παηδηψλ ζε νκάδεο θαη πξνζνκνηψζεηο ζηνλ ππνινγηζηή, έπεηηα απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, βαζηθφ ζπκπέξαζκα ησλ εξεπλεηψλ ήηαλ φηη νη 

δηδαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ είλαη βαζηζκέλεο ζηε δηεξεχλεζε κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

ην πιαίζην ζην νπνίν ζα γίλνπλ θαηαλνεηά ζχλζεηα αηηηαθά κνληέια. Αλεμάξηεηα 

                                                
1 .Οπσο αλαθέξεηαη ζε Ενππίδε, (2012) 
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φκσο κε απηά γηα λα ππάξμεη θαιχηεξε θαηαλφεζε είλαη ζεκαληηθφ λα 

πεξηιακβάλνπλ ζαθή  θαζνδήγεζε θαη δηδαζθαιία, πάληα ζην πιαίζην ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Σξία είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ινηπφλ, ηα νπνία δηαθνξνπνηνχλ ηηο δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ησλ εξεπλεηψλ πνπ εθαξκφδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηε κνληεινπνίεζε 

ζηηο δηδαθηηθέο ηνπο πξνηάζεηο. Σα πξψην είλαη εάλ ππάξρεη ή φρη, ζαθήο δηδαζθαιία 

ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηνλ ξφιν ησλ κνληέισλ. Σν δεχηεξν είλαη εάλ ε εζηίαζε ζηε 

κνληεινπνίεζε γίλεηαη ζηε κάζεζε ή/θαη ζηε κάζεζε ηεο ρξήζεο έηνηκσλ κνληέισλ 

κέζα απφ δηεξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ζηελ νηθνδφκεζε θαη βειηίσζε κνληέισλ 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, κέζα απφ εθθξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

κνληεινπνίεζεο θαη ηέινο, εάλ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνληέισλ 

θαη ζηηο δηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο  ή εάλ αληίζεηα είλαη ζεκαληηθή θαη ε 

θαηαλφεζε ηνπ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο παξέκβαζεο (Ενππίδεο, 2012). 

Πάξα φκσο ηηο δηαθνξέο ησλ εξεπλεηψλ ζρεηηθά κε ηηο πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο γηα ηα κνληέια θαη ηελ κνληεινπνίεζε, φινη ζπκθσλνχλ πσο ε γλψζε 

ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη κε ζαθήλεηα θαη λα δεκηνπξγνχληαη 

νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο ψζηε νη καζεηέο κεηά ην πέξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ λα 

κπνπλ ζηε δηαδηθαζία λα αλαζηνραζηνχλ ηηο δηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο ζηηο νπνίεο 

ελεπιάθεζαλ. Δπηπιένλ, είλαη θαλεξφ φηη νη καζεηέο ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα αθνκνηψζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ κνληέινπ θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

κνληεινπνίεζεο θαη κάιηζηα ρξεηάδεηαη λα ηε ζπλαληήζνπλ ζε πνιιά θαη 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα, ζηα πιαίζηα δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (Saari & 

Viiri, 2003, van Zee, 2006). 

Δπίζεο παξαηεξείηαη φηη ε θαηαλφεζε ηεο θχζεο ησλ κνληέισλ θαη ε δεμηφηεηα 

ηεο κνληεινπνίεζεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ κε θαηάιιειε βνήζεηα απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη θπξίσο κέζα απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη εκπεηξία ηνπ καζεηή ζε 

δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο (Justi & Gilbert, 2002). Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη ηνπ ξφινπ ησλ κνληέισλ, νη δξαζηεξηφηεηεο 

κνληεινπνίεζεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, 

λα ππνβνεζνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

κνληέισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ,  πνπ νηθνδνκνχλ ή/θαη θάλνπλ βειηησηηθέο αιιαγέο  

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο.  
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1.3. Γηδαθηηθέο Μαζεζηαθέο Αθνινπζίεο 

Ζ έξεπλα ηνπ ’80 ζρεηηθά κε ηηο ελαιιαθηηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ γηα δηάθνξα 

Φπζηθά θαηλφκελα, αιιά θαη ε επηθξάηεζε ηνπ επνηθνδνκεηηζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ είραλ ζαλ απνηέιεζκα  ηηο ΓΜΑ. 

Οη Γηδαθηηθέο Μαζεζηαθέο Αθνινπζίεο είλαη δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο κεζαίαο 

θιίκαθαο, δειαδή παξεκβάζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζε ιίγεο δηδαθηηθέο ψξεο. ηε 

ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία ζεσξνχληαη δπλακηθά εξγαιεία γηα λα βειηηψζνπκε ηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο (Kariotoglou et al., 2003, Meheut 

2005) θαη επηπιένλ απνηεινχλ πξντφληα Αλαπηπμηαθήο έξεπλαο (Developmental 

Research) (Lijnse, 1995).  

  Οη ΓΜΑ δνκνχληαη πάλσ ζε δχν δηαζηάζεηο, ηελ «επηζηεκνληθή» θαη ηελ 

«παηδαγσγηθή»  δηάζηαζε . H  «επηζηεκνληθή»  δηάζηαζε αθνξά ηε ζρέζε αλάκεζα 

ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη ηνλ πιηθφ θφζκν, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ αλάιπζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αθνινπζίαο ή ην δηδαθηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ,  ελψ ε 

«παηδαγσγηθή» δηάζηαζε αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηεπνκέλσλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηε δηδαθηηθή κέζνδν πνπ εθαξκφδεηαη ζηε ΓΜΑ,  ην ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνλ αληίζηνηρν ησλ καζεηεπνκέλσλ (Meheut & Psillos 2004). Ο 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ δηαζηάζεσλ ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία κηαο νκάδαο 

δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο πξνζαξκφδνληαη ζηνπο ζπιινγηζκνχο ησλ καζεηεπνκέλσλ 

θαη είλαη επηθεληξσκέλεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν (Κακίδνπ, 

πχξηνπ & Καξηψηνγινπ, 2007).  

1.3.1. Θεσξεηηθά πιαίζηα γηα ηελ αλάιπζε ζρεδηαζκνύ θαη αλάπηπμεο κηαο ΔΜΑ 

Παξάιιεια κε ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, εκθαλίζηεθε  

έλα ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ, ηα νπνία λα πεξηγξάθνπλ 

θαη λα δίλνπλ βαξχηεηα ζηνπο παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαη λα επηηξέπνπλ 

ηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο κηαο ΓΜΑ 

σο εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα (Méheut & Psillos, 2004). Αληηπξνζσπεπηηθά 

ζεσξεηηθά πιαίζηα γηα ηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ θαη 

αλάπηπμεο κηαο ΓΜΑ είλαη : ην κνληέιν ηεο Αλαπηπμηαθήο Έξεπλαο (Developmental 

Research) (Lijnse, 1995), β) ην κνληέιν ηεο Δθπαηδεπηηθήο Δπαλνηθνδόκεζεο 

(Educational Reconstruction) (Duit, 2007), γ) Σν κνληέιν ηνπ Γηδαθηηθνύ Ρόκβνπ 

(Didactical Rhobus) (Méheut & Psillos, 2004), δ) ην κνληέιν Κόζκνο-Ιδέεο-Σεθκήξηα 

(Cosmos-Ideas-Evidence) (Psillos, Tselfes & Kariotoglou, 2004) θαη ην κνληέιν ηεο 
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Βαζηζκέλεο ζην ρεδηαζκό Έξεπλαο (Design-based Research) (Brown, 1992, Design-

based Research Collective, 2003, Tiberghien et al., 2009).  

χκθσλα κε ζπλνπηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ Ενππίδε, (2012) γηα θάζε έλα 

ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ επηζεκαίλεηαη φηη: ην κνληέιν ηεο 

Αλαπηπμηαθήο έξεπλαο εζηηάδεη ζην καζεηή σο θαλνληζηηθφ παξάγνληα ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ΓΜΑ θαη έρεη θπξίσο δηάζηαζε ςπρνινγηθή. Σν κνληέιν ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο Δπαλνηθνδφκεζεο  δίλεη έκθαζε ζην καζεηή, ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη 

ζηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε ζηελ ηάμε θαη έρεη δηάζηαζε ςπρνθνηλσληθή. Σν 

ηξίην κνληέιν πνπ αλαθέξζεθε, ηνπ Γηδαθηηθνχ Ρφκβνπ, δίλεη βαξχηεηα ζην λα 

αλαδεηρηνχλ ζηνηρεία ησλ ΓΜΑ θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο. Απηά ηα ζηνηρεία 

κπνξεί λα είλαη επηζηεκνινγηθήο δηάζηαζεο (ζρέζε επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη πιηθνχ 

θφζκνπ) ή παηδαγσγηθήο δηάζηαζεο (δαζθαινθεληξηθή, καζεηνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε). Σν κνληέιν Κφζκνο-Ηδέεο-Σεθκήξηα, ζεσξείηαη πσο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάδεημε ζεκαληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ επηκέξνπο δηδαθηηθψλ, καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο ΓΜΑ. Σν πέκπην θαη 

ηειεπηαίν κνληέιν ηεο Βαζηζκέλεο ζην ρεδηαζκφ Έξεπλαο, δίλεη έκθαζε ζηελ 

ζχλδεζε κεηαμχ έξεπλαο θαη πξάμεο. 

Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε κειινληηθή εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηηο ΓΜΑ ζα έπξεπε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη έρεη 

γίλεη κέρξη ζήκεξα, λα εζηηάζεη ζε ζέκαηα φπσο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φπνπ 

εθαξκφδεηαη ε ΓΜΑ. Μέζσ απηνχ κειεηψληαη νη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ, δειαδή 

ζηνηρεία φπσο ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ε νξγάλσζε ηεο ηάμεο θαη νη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζην ζρνιείν (Méheut & Psillos, 2004). Δμίζνπ ζεκαληηθφ ζεσξείηαη λα 

κειεηεζνχλ θαη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο ηδέεο 

ησλ καζεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηνλ επηζηεκνληθφ γξακκαηηζκφ (Duit, 

2007). 

Σέινο, παξφιν πνπ παξαηεξνχληαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα πέληε ζεσξεηηθά 

πιαίζηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ , φια εζηηάδνπλ ζηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ 

θαη αλάπηπμεο κηαο ΓΜΑ, ε νπνία είλαη βαζηζκέλε ζηελ έξεπλα. πγθεθξηκέλα α) 

ζην πεξηερφκελν πνπ πξφθεηηαη λα δηδαρζεί (έλλνηεο, δηαδηθαζίεο ησλ Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ), β) ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε (ελαιιαθηηθέο 

ηδέεο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε  θαηλφκελα θαη έλλνηεο),   γ) ζηελ έξεπλα ζρεηηθά κε 

ηελ αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο κηαο ΓΜΑ. Δλψ ινηπφλ φινη νη 
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εξεπλεηέο ζεσξνχλ πσο ην ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΓΜΑ είλαη ε θπθιηθή 

εμειηθηηθή δηαδηθαζία βειηίσζεο ηεο (Lijnse, 1995), ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε 

βάζε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο,  δελ έρνπλ αλαπηπρζεί αθφκε ηα εξγαιεία εθείλα πνπ 

λα κπνξνχλ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ εξκελεία ησλ βειηησηηθψλ 

αιιαγψλ απφ ηε κία θάζε ζηελ επφκελε.  

1.3.2. Μεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο αμηνιόγεζεο κηαο ΔΜΑ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ΓΜΑ ζηε βηβιηνγξαθία 

παξνπζηάδνληαη δχν κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο (Μéheut & Psillos, 2004): 

Α. χγθξηζε ηειηθήο θαη αξρηθήο γλσζηηθήο θαηάζηαζεο ησλ καζεηψλ (final and 

initial cognitive state) Β. Αλαδεηθλχνληαο γλσζηηθά καζεζηαθά κνλνπάηηα (cognitive 

learning pathways) ( Psillos & Kariotoglou, 1999)  ηα νπνία αθνινπζνχλ νη καζεηέο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε ζηφρνο ηεο κεζνδνινγίαο είλαη λα ειεγρζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ΓΜΑ ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη 

ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη κε εξσηεκαηνιφγηα πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΜΑ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ γίλεη ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη καζεηέο πνπ 

παξαθνινχζεζαλ ηελ παξέκβαζε ηφηε νλνκάδεηαη «εζσηεξηθή», ελψ φηαλ γίλεη 

ζχγθξηζε απηψλ ησλ απαληήζεσλ κε άιισλ καζεηψλ ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ πνπ φκσο 

δελ παξαθνινχζεζαλ ηελ παξέκβαζε, ηφηε ε αμηνιφγεζε νλνκάδεηαη «εμσηεξηθή». 

ηφρνο ηεο «εζσηεξηθήο «αμηνιφγεζεο είλαη λα εμεηάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζεηξάο ζε ζρέζε κε ηνπο αξρηθνχο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, ελψ ηεο «εμσηεξηθήο 

αμηνιφγεζεο ε εγθπξνπνίεζε φηη γηα ηνπο ίδηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, ε 

ζπγθεθξηκέλε ΓΜΑ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζε ζρέζε κε άιιεο πξνζεγγίζεηο. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε , ε κεζνδνινγία ζηνρεχεη λα κειεηήζεη θαη λα 

αλαδείμεη ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Ζ ιεπηνκεξήο απηή αλάιπζε ησλ καζεζηαθψλ 

κνλνπαηηψλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπδήηεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ θαηαζηάζεσλ  θαη ζηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ κε βάζε ηηο 

νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ νη καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο θαη ηέινο ζηε βειηίσζε απηψλ ησλ 

θαηαζηάζεσλ (Méheut & Psillos, 2004). 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη απφςεηο ησλ εξεπλεηψλ ζπκθσλνχλ σο πξνο ην φηη νη 

ΓΜΑ ραξαθηεξίδνληαη απφ θπθιηθή, ζηαδηαθή θαη εμειηθηηθή δηαδηθαζία 

αλαζεψξεζεο βαζηζκέλε ζε εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα (Lijnse, 1995, Duit, 1999, 

Méheut & Psillos, 2004), ζηε βηβιηνγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ΓΜΑ παξαηεξείηαη 

απνπζία ζπζηεκαηηθήο αλάιπζεο, πεξηγξαθήο θαη εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 
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πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία  βειηίσζεο κηαο ΓΜΑ απφ ηε κία θάζε εθαξκνγήο 

ζηελ επφκελε. 
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1.4. Ο Τδξνινγηθόο Κύθινο  

Ο πδξνινγηθφο  θχθινο, γλσζηφο θαη σο θχθινο ηνπ λεξνχ είλαη κία αιιεινπρία 

θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν (Δηθφλα 1), ην νπνίν  πεξηγξάθεη 

ηελ δηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε ηνπ λεξνχ κεηαμχ ηεο βηφζθαηξαο, ηεο αηκφζθαηξαο , 

ηεο ιηζφζθαηξαο θαη ηεο πδξφζθαηξαο. ηνλ πιαλήηε καο ην λεξφ κπνξεί λα 

απνζεθεπηεί εθηφο απφ ηελ αηκφζθαηξα, ζηα πγξά επηθαλεηαθά χδαηα, δειαδή ζηνπο 

σθεαλνχο, ζηηο ιίκλεο θαη  ζηα πνηάκηα φπσο επίζεο  ζην έδαθνο, ζηνπο πάγνπο, ζηα 

ρηφληα θαη ζηα ππφγεηα χδαηα. Όια ηα παξαπάλσ καδί κε ηνπο πδξαηκνχο, ηα ζχλλεθα 

θαη ην λεξφ πνπ πεξηέρεηαη ζηε βηνκάδα απνηεινχλ ζπζηαηηθά κέξε ηνπ πδξνινγηθνχ 

θχθινπ. 

               

Εηθόλα 1 Ο πδξνινγηθόο θύθινο Γεσινγηθή Υπεξεζία ΗΠΑ 

 

Σν λεξφ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν, ζπλερψο θηλείηαη θαη αιιάδεη απφ ηε κία 

θπζηθή θαηάζηαζε ζηελ άιιε (ζηεξεή, πγξή, αέξηα/πδξαηκφο), ελψ αιιειεπηδξά κε 

ηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αηκφζθαηξα, ζηε ιηζφζθαηξα θαη 

ζηε βηφζθαηξα. Απηέο νη αιιαγέο θαη νη θηλήζεηο ηνπ λεξνχ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 

ζηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ (Hubbart, Pidwirny, 2010).  

χκθσλα κε ηελ Γεσινγηθή Τπεξεζία ησλ ΖΠΑ (USGS) έρνπλ δηαθξηζεί 16 

κέξε ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: ε απνζήθεπζε ηνπ λεξνχ ζηε 

ζάιαζζα, ε εμάηκηζε, ε εμαηκηζνδηαπλνή, ε εμάρλσζε, ην λεξφ ζηελ αηκφζθαηξα, ε 

ζπκπχθλσζε, ηα θαηαθξεκλίζκαηα, ε απνζήθεπζε ηνπ λεξνχ ζε πάγνπο θαη ρηφληα, ε 

http://www.eoearth.org/profile/Jason.hubbart
http://www.eoearth.org/profile/Michael.pidwirny
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απνξξνή απφ ιηψζηκν ηνπ ρηνληνχ, ε επηθαλεηαθή απνξξνή θαη ε ξνή ζε 

πδαηνξεχκαηα, ε απνζήθεπζε γιπθνχ λεξνχ, ε δηήζεζε, ε απνζήθεπζε θαη  

εθθφξηηζε ππφγεηνπ λεξνχ θαη ηέινο νη πεγέο (Perlman, Makropoulos, Koutsoyiannis, 

2005).  

Πην ζπγθεθξηκέλα ινηπφλ ην λεξφ κεηαθέξεηαη απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο 

ζηελ αηκφζθαηξα κέζσ ηεο εμάηκηζεο, δειαδή ηεο δηεξγαζίαο κέζσ ηεο νπνίαο ην 

λεξφ κεηαηξέπεηαη απφ πγξφ ζε αέξην (πδξαηκφο). Ζ ζεξκφηεηα ηνπ ήιηνπ παξέρεη 

ελέξγεηα, έηζη ψζηε λα ζπάζνπλ νη δεζκνί πνπ θξαηνχλ ελσκέλα ηα κφξηα ηνπ λεξνχ 

θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εμάηκηζε. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ λεξνχ  πνπ εμαηκίδεηαη θαη βξίζθεηαη ζηελ 

αηκφζθαηξα παξέρεηαη απφ ηνπο σθεαλνχο. Απφ ην λεξφ πνπ εμαηκίδεηαη, ην 91% 

πεξίπνπ επηζηξέθεη ζηηο ιεθάλεο σθεαλνχ κέζσ θαηαθξεκληζκάησλ. Σν ππφινηπν 9% 

κεηαθέξεηαη ζε πεξηνρέο πάλσ απφ ηελ μεξά, φπνπ νη θιηκαηνινγηθνί παξάγνληεο 

πξνθαινχλ ην ζρεκαηηζκφ βξνρνπηψζεσλ. Ζ πξνθχπηνπζα αληζνξξνπία κεηαμχ ησλ 

πνζνζηψλ ηεο εμάηκηζεο θαη θαηαθξεκληζκάησλ πάλσ απφ ηελ μεξά θαη ηνλ σθεαλφ 

δηνξζψλεηαη απφ ηελ απνξξνή θαη ηε ξνή ησλ ππνγείσλ πδάησλ ζηνπο σθεαλνχο 

Γηαπλνή, έλα άιιν ηκήκα ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ, θαιείηαη ε δηαδηθαζία κέζσ 

ηεο νπνίαο πδξαηκνί απειεπζεξψλνληαη ζηελ αηκφζθαηξα απφ ηα θπηά θαη νη νπνίνη 

δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηεο απψιεηαο λεξνχ απφ ηα φξγαλα αληαιιαγήο αεξίσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ησλ θχιισλ ηνπο. Σα φξγαλα απηά επίζεο ελεξγνχλ σο 

έλαο ζεκαληηθφο κεραληζκφο ςχμεο γηα ηα θπηά κέζσ ηεο θξπκκέλεο ζεξκφηεηαο, ε 

νπνία απνξξνθάηαη θαη κεηαθέξεηαη απφ ηα θπηά κέζσ ηεο δηαπλνήο. Όηαλ ε 

δηεξγαζία απηή επέξρεηαη καδί κε ηελ εμάηκηζε θαιείηαη εμαηκηζνδηαπλνή.  

Αθφκε, κε ηελ πξφζζεζε αξθεηήο ελέξγεηαο, κπνξεί λα ππάξμεη  ε απεπζείαο 

κεηαηξνπή ηνπ λεξνχ απφ ηελ ζηεξεά (πάγνο) ζηελ αέξηα κνξθή ρσξίο λα 

κεζνιαβήζεη ε πγξή . Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη εμάρλσζε (Hubbart, Pidwirny, 

2010). 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ 

είλαη ε απνζήθεπζε ηνπ λεξνχ ζηελ αηκφζθαηξα, ε νπνία παξφιν πνπ δελ παξέρεη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο απνζήθεπζεο ηνπ λεξνχ παγθνζκίσο, είλαη ε ηαρχηεξε νδφο 

κεηαθίλεζήο ηνπ. Οη αηκνί, ε πγξαζία θαη ηα ζχλλεθα είλαη νη αφξαηεο θαη νξαηέο 

κνξθέο ηνπ λεξνχ ζηελ αηκφζθαηξα. 

    Ζ αληίζεηε αθξηβψο δηαδηθαζία ηεο εμάηκηζεο, δειαδή ε κεηαηξνπή ηνπ λεξνχ απφ 

ηελ αέξηα ζηελ πγξή κνξθή νλνκάδεηαη ζπκπχθλσζε. Ζ δηεξγαζία ηεο ζπκπχθλσζεο 

http://www.eoearth.org/profile/Jason.hubbart
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είλαη ππεχζπλε γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ ζχλλεθσλ, ηα νπνία παξάγνπλ 

θαηαθξεκλίζκαηα (πηψζε λεξνχ κε ηε κνξθή βξνρήο, ρηνλφλεξνπ, ρηνληνχ ή 

ραιαδηνχ) ηνλ βαζηθφηεξν δειαδή ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηζηξέθεη ην λεξφ ζηελ 

επηθάλεηα ηεο γεο.  

Ζ δεκηνπξγία θαηαθξεκληζκάησλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν αέξαο κπνξεί 

λα ρσξέζεη κφλν έλα νξηζκέλν πνζφ  πδξαηκψλ, εμαηηίαο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ 

θνξεζκνχ πεξηεθηηθφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ζε λεξφ. Σν πνζφ εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηε ζεξκνθξαζία. Έηζη, ν ζεξκφηεξνο αέξαο κπνξεί λα ρσξέζεη 

πεξηζζφηεξνπο πδξαηκνχο απφ φ, ηη ν πην ςπρξφο . Δπνκέλσο, εάλ πξνζηεζνχλ 

πδξαηκνί πάλσ απφ ην φξην θνξεζκνχ, αιιά θπξίσο αλ ςπρζεί κηα αέξηα κάδα θαη 

κεησζεί ην φξην θνξεζκνχ, ηφηε νη πιενλάδνληεο πδξαηκνί πγξνπνηνχληαη 

ζρεκαηίδνληαο ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν ζηαγνλίδηα ή παγνθξπζηάιινπο θαη ζε 

καθξνζθνπηθφ επίπεδν ζχλλεθα. H παξνπζία ζηελ αηκφζθαηξα ζηεξεψλ 

κηθξνζθνπηθψλ ζσκαηηδίσλ ζθφλεο, αιάησλ θαη θαπλνχ επλνεί ην ζρεκαηηζκφ ησλ 

ζηαγνληδίσλ, φηαλ ηα παξαπάλσ ζπλδένληαη κε ηα κφξηα ηνπ λεξνχ. Καζψο ηα 

ζηαγνλίδηα ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ε κάδα ηνπο κεγαιψλεη, κπνξεί λα βαξχλνπλ 

ηφζν πνπ ηειηθά λα πέζνπλ ζην έδαθνο σο θαηαθξεκλίζκαηα (Perlman, Makropoulos, 

Koutsoyiannis, 2005).  

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ λεξνχ πνπ επηζηξέθεη ζηε γε ξέεη θαηεθνξηθά σο 

απνξξνή. Δπηθαλεηαθή απνξξνή ινηπφλ, νξίδεηαη σο ε απνξξνή θαηαθξεκληζκάησλ 

πάλσ απφ ην εδαθηθφ αλάγιπθν. Έλα κέξνο ηνπ λεξνχ απηνχ δηαπεξλά θαη γεκίδεη ηα 

ππφγεηα χδαηα, ελψ ην ππφινηπν, σο ξνή πνηακνχ, επηζηξέθεη ζηνπο σθεαλνχο απφ 

φπνπ εμαηκίδεηαη. Όηαλ ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο θάησ απφ ην έδαθνο είλαη θνξεζκέλν 

ή αδηαπέξαην, ην λεξφ ξέεη κε ηε κνξθή  απνξξνήο (δεκηνπξγία απιαθηψλ ζην 

έδαθνο) ή δεκηνπξγνχληαη πιεκκχξεο, επεηδή ν επαθφινπζνο πεηφο αλαγθάδεηαη λα 

παξακείλεη ζηελ επηθάλεηα. 

Γηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο ζπγθξαηνχλ δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο λεξνχ θαη 

απνξξνθνχλ λεξφ κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο. Καζψο κηα επηθάλεηα γίλεηαη ιηγφηεξν 

δηαπεξαηή, έλα δηαξθψο απμαλφκελν πνζνζηφ λεξνχ παξακέλεη ζηελ επηθάλεηα, 

δεκηνπξγψληαο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα πιεκκχξα (Hubbart, Pidwirny, 2010).  

Ζ ξνή ζε πδαηνξεχκαηα πξνζδηνξίδεη ηελ θίλεζε ηνπ λεξνχ κέζα ζηα ξπάθηα, 

ξέκαηα, πνηάκηα (ζχκθσλα κε ηελ Γεσινγηθή Τπεξεζία ησλ ΖΠΑ), ηα νπνία κε ηε 

ζεηξά ηνπο βνεζνχλ ζηελ ηξνθνδνζία ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ κέζσ ηεο δηήζεζεο 

λεξνχ απφ ηελ θνίηε ηνπο πξνο ηα θαηψηεξα ππεδάθηα ζηξψκαηα. Καηά ηε δηαδηθαζία 
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ηεο δηήζεζεο, ηκήκα ηνπ λεξνχ απηνχ θηλείηαη θνληά ζηελ επηθάλεηα θαη απνξξέεη 

πξνο πδαηνξεχκαηα θαη έλα άιιν ηκήκα ηνπ λεξνχ πνπ δηεζείηαη ζπλερίδεη ηελ πνξεία 

ηνπ πξνο βαζχηεξα ζηξψκαηα (Perlman, Makropoulos, Koutsoyiannis, 2005).  

 Άιινη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία απνξξνήο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηήμε ησλ 

πάγσλ θαη  ησλ παγφβνπλσλ ζηε ζάιαζζα. ε παγθφζκηα βάζε, ε πηψζε ηεο βξνρήο 

μεπεξλά ηελ εμαηκηζνδηαπλνή πάλσ απφ ηηο επείξνπο, θαη ε εμάηκηζε μεπεξλά ηελ 

πηψζε ηεο βξνρήο πάλσ απφ ηνπο  σθεαλνχο, ελψ θηλείηαη πεξηζζεπνχκελν λεξφ απφ 

ηηο επείξνπο ζηνπο σθεαλνχο σο απνξξνή. Ζ αλαινγία ηνπ ξπζκνχ ηεο βξνρφπησζεο 

θαη ηνπ ξπζκνχ ηεο εμάηκηζεο κπνξεί λα δηαθέξεη δξακαηηθά κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ 

(Hubbart, Pidwirny, 2010).  

Χο ηειεπηαίν αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ ε  

Γεσινγηθή Τπεξεζία ησλ ΖΠΑ ραξαθηεξίδεη ηηο πεγέο, ηα ζεκεία δειαδή ηεο γεο, 

φπνπ ην λεξφ βγαίλεη ζηελ επηθάλεηα, θαζψο έλαο πδξνθνξέαο γεκίδεη, ψζηε ην λεξφ 

λα ππεξρεηιίζεη πξνο ηελ επηθάλεηα (Perlman, Makropoulos, Koutsoyiannis, 2005).   

πρλά, νη ηηκέο ηεο πδξνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο κεηξψληαη σο ν «κέζνο 

ρξφλνο παξακνλήο» ή αιιηψο ην κέζν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ην λεξφ παξακέλεη ζηηο 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ν κέζνο ρξφλνο παξακνλήο ελφο κνξίνπ 

χδαηνο ζηελ αηκφζθαηξα είλαη πνιχ κηθξφο, ζπλήζσο απφ εκέξεο έσο κηα εβδνκάδα ή 

δχν. Σν λεξφ ηείλεη λα θηλείηαη γξήγνξα κέζσ θπηηθψλ θαη δσηθψλ ηζηψλ, αιιά 

κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε θχηηαξα γηα πνιχ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Σν λεξφ κπνξεί λα απνζεθεπηεί γηα κήλεο έσο ρξφληα ζην λεξφ ηνπ εδάθνπο 

θαη ηα κεκνλσκέλα κφξηα ηνπ λεξνχ κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζε βαζηά ππφγεηα 

χδαηα, παγεηψλεο θαη σθεαλνχο γηα δεθαεηίεο έσο 10.000 ή θαη πεξηζζφηεξα ρξφληα 

(Hubbart, Pidwirny, 2010). 
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1.5. Ηδέεο παηδηώλ γηα ηνλ Κύθιν ηνπ Νεξνύ θαη ηα επηκέξνπο θαηλόκελα. 

Ζ επνηθνδνκεηηθή ζεσξία ηεο κάζεζεο  βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη  ε κάζεζε είλαη 

ε ελεξγφο  θαηαζθεπή ηεο γλψζεο θαη φηη νη πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη  ε 

πξνεγνχκελε εκπεηξία παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν (Glasersfeld, 1989, Piaget, 1972,  

Piaget and Cook, 1975 ,Vygotsky, 1962). Όπσο πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη,  πξηλ 

απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε ηα παηδηά έρνπλ αλαπηχμεη πξψηκεο 

δνκέο γλψζεσλ ζε δηάθνξνπο ελλνηνινγηθνχο ηνκείο (Gelman, 1990, Carey & Spelke, 

1994, Vosniadou, 1994)
2
.  

Δπνκέλσο ζε επηζηεκνληθά ζέκαηα νη κηθξνί καζεηέο είλαη άηνκα, ησλ νπνίσλ 

νη πξνυπάξρνπζεο αληηιήςεηο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ 

ηα επηζηεκνληθά επξήκαηα, ηηο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο θαη αξρέο. Ζ πξνεγνχκελε 

γλψζε απνηειείηαη απφ πξν-κνξθσηηθέο έλλνηεο  πνπ αλαθέξνληαη επίζεο σο 

ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, πξνθαηαιήςεηο (Clement, 1982), παξαλνήζεηο (Brown and 

Clement, 1989) ή λνεηηθά κνληέια (Johnson-Laird, 1983), ηα νπνία έρνπλ 

δηακνξθσζεί ζηελ θαζεκεξηλή δσή, κε βάζε ηηο δηθέο ηνπο παξαηεξήζεηο, 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα γξαπηά θαη ειεθηξνληθά κέζα, απφ 

ζπλνκήιηθνπο θαη ελήιηθεο, θαη βαζίδνληαη ζηελ εξκελεία φισλ απηψλ ησλ 

παξαηεξήζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ (Vosniadou et al., 2008). Απηέο νη πξν-κνξθσηηθέο 

ηδέεο κπνξεί λα εκπνδίδνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ. πρλά είλαη 

αλζεθηηθέο θαη είλαη δχζθνιν λα αιιάμνπλ. Γηα ην καζεηή, ε δηαηζζεηηθή 

πξνεγνχκελε γλψζε είλαη ππνθεηκεληθά ζσζηή, φπσο έρεη απνδεηρζεί πνιιέο θνξέο 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Παξέρεη ηα ζρήκαηα κε ηα νπνία νη καζεηέο εξκελεχνπλ  

φ, ηη ιέγεηαη θαη θαίλεηαη ζην κάζεκα. Οπφηε νη  εζθαικέλεο αληηιήςεηο, πνπ 

απνηεινχλ ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη νη καζεηέο, δελ κπνξεί απιά λα 

αληηθαηαζηαζνχλ κε ηελ απνδεθηή επηζηεκνληθά γλψζε, κάιινλ, πξέπεη  δηαλνεηηθά 

λα  αλαδηνξγαλσζνχλ απφ ην καζεηή θαη  λα πξνζαξκνζηνχλ βήκα-βήκα ζηηο 

επηζηεκνληθέο ζεσξίεο (Reinfried, Tempelmann & Aeschbacher 2012). 

Καηά ηνλ Vygotsky (1962), απζφξκεηεο έλλνηεο είλαη νη έλλνηεο πνπ 

ζρεκαηίδνληαη απφ ηελ άκεζε εκπεηξία ηνπ παηδηνχ κε ηνλ θφζκν. Τπνζηεξίδεη φηη « 

ε έλαξμε κηαο απζόξκεηεο έλλνηαο  κπνξεί ζπλήζσο λα εληνπηζηεί ζε κηα ζπλάληεζε 

πξόζσπν κε πξόζσπν κε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε» (pp 193-194).  Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ν Vygotsky εμεγεί φηη νη επηζηεκνληθέο έλλνηεο «εμειίζζνληαη ζύκθσλα κε 

ηνπο όξνπο ηεο ζπζηεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ παηδηνύ θαη ηνπ δαζθάινπ» (p 

                                                
2 Όπ. Αλαθ. ζε Υξεζηίδνπ, Καθαλά, Γεκεηξίνπ, & Μπνλψηε, (2003). 
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148). χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία,  νη απζφξκεηεο έλλνηεο, ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ 

θζάζεη ζε έλα νξηζκέλν επίπεδν αλάπηπμεο, κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ζην παηδί λα 

θαηαλνήζεη ζρεηηθέο επηζηεκνληθέο έλλνηεο (Ben-ZviAssaraf, Eshach, Orion, 

Alamour, 2012). 

Αλ θαη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζεσξνχληαη «αλψξηκνη ζηνραζηέο» 

ππνζηεξίδεηαη επξέσο φηη είλαη ηθαλά λα δεκηνπξγήζνπλ αηειή θαη αζαθή ζρήκαηα 

ζθέςεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ απιέο, αηηηαθέο ζρέζεηο, έηζη ψζηε λα θαηαιάβνπλ, 

λα εμεγήζνπλ θαη λα πξνβιέςνπλ ηελ εμέιημε γεγνλφησλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή 

(Corrigan & Denton, 1996, Gelman & Kremer, 1999 , Koliopoulos et al., 2004,Metz, 

1991, Tzekaki, 1996, Venville et al., 2003)
3
. 

1.5.1. Ελαιιαθηηθέο ηδέεο ζρεηηθά κε ην Κύθιν ηνπ Νεξνύ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Christidou, (2005/2006) έδεημαλ φηη ηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κία κεξηθή θαηαλφεζε απφ ηε θπζηθή 

αηηηφηεηα. ρεηηθά κε ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ είλαη ηθαλά ζε θάπνην βαζκφ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ  εμεγήζεηο, αθφκε θαη αλ νη εμεγήζεηο απηέο δελ είλαη επηζηεκνληθά 

αθξηβείο. Δλψ γηα άιια θαηλφκελα, ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, νη εμεγήζεηο ησλ 

παηδηψλ ραξαθηεξίζηεθαλ σο  λαηνπξαιηζηηθέο (φηαλ απέδηδαλ πιηθφ ραξαθηήξα ζε 

έλα θαηλφκελν ή γεγνλφο), γηα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ ήηαλ  βαζηθά ζπλζεηηθέο (φηαλ 

πεξηιάκβαλαλ λαηνπξαιηζηηθά θαη κε-λαηνπξαιηζηηθά ζηνηρεία ζηηο εμεγήζεηο ηνπο)  

θαη κε λαηνπξαιηζηηθέο (φηαλ νη εμεγήζεηο ήηαλ ηειενινγηθέο, ζθφπηκεο, 

κεηαθπζηθέο ή καγηθέο). Αθφκε, ηα παηδηά πνπ νη απαληήζεηο ηνπο ραξαθηεξίζηεθαλ 

λαηνπξαιηζηηθέο ήηαλ κε παξαγνληηθέο. Με άιια ιφγηα επηθεληξψζεθαλ ζε έλα 

αληηθείκελν ή κία έλλνηα, ζεσξψληαο φηη απηή ήηαλ ε αηηία ηεο αιιαγήο. Δπηπιένλ, 

ζε κε παξαγνληηθέο εμεγήζεηο ηα παηδηά αγλννχλ ηελ παξνπζία θαη ην ξφιν ησλ 

εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ πνπ ελεξγνχλ ζηα αληηθείκελα θαη ηηο νπζίεο, ην νπνίν 

ππνδειψλεη φηη έρνπλ δπζθνιία ζην λα αλαγλσξίδνπλ έλα θαηάιιειν ζχζηεκα 

αιιειεπηδξψλησλ ηκεκάησλ, κία ζεκαληηθή ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη εμήγεζεο ηεο 

επηζηήκεο. Ο θχθινο ηνπ λεξνχ πεξηέρεη κεραληζκνχο θαη θαηλφκελα πνπ δελ είλαη 

νξαηά,  φπσο ε εμάηκηζε θαη ε ζπκπχθλσζε θαη απηή ε κε νηθεηφηεηα ζα κπνξνχζε 

λα απνηειέζεη εκπφδην ζηελ εηνηκφηεηα ησλ παηδηψλ λα δψζνπλ λαηνπξαιηζηηθέο 

εμεγήζεηο. 

 

                                                
3
 Όπ. αλάθ. ζε Christidou, (2005/2006). 
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1.5.2. Ελαιιαθηηθέο απόςεηο ησλ παηδηώλ γηα ηα ζύλλεθα θαη βξνρή 

ρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ησλ ζχλλεθσλ θαη ηεο βξνρήο θαηαγξάθνληαη εμεγήζεηο 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ: ηαπηνινγηθέο, ηειενινγηθέο, κεηαθπζηθνχ ή θπζηθνχ 

ραξαθηήξα, αιιά θαη αηηηαθέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ζε έλα πεξηνξηζκέλν επίπεδν 

θπζηθέο δηεξγαζίεο (Philips, 1991, Υξεζηίδνπ et al., 2001). Δηδηθφηεξα ζηα κηθξφηεξα 

παηδηά (πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο), φηαλ εκθαλίδνληαη εμεγήζεηο κε 

ζηνηρεία θπζηθήο αηηηφηεηαο, απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά απφ 

ελαιιαθηηθέο αληηιήςεηο, φπσο: α) εληνπηζκφο ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ απνθιεηζηηθά 

ζηελ πήμε θαη ζηελ ηήμε ηνπ λεξνχ, β) εμάηκηζε ηνπ λεξνχ κφλν απφ ηηο ζάιαζζεο 

θαη ηηο ιίκλεο, γ) ε άζπξε νπζία πνπ παξάγεηαη φηαλ βξάδεη ην λεξφ είλαη θαπλφο, δ) 

ηα ζχλλεθα πεγαίλνπλ ζηε ζάιαζζα θαη γεκίδνπλ λεξφ, ε) ε βξνρή είλαη αλεμάξηεηε 

απφ ηα ζχλλεθα (Bar, 1989, Υξεζηίδνπ et al., 2001). Σέηνηεο αληηιήςεηο κπνξεί λα 

ζπλδένληαη κε ηελ παξνπζία ελλνηνινγηθψλ εκπνδίσλ ζηε ζθέςε ησλ παηδηψλ φπσο ε 

αδπλακία ηεο πνηνηηθήο δηαηήξεζεο ηνπ λεξνχ θαηά ηηο αιιαγέο θάζεσλ (εμαέξσζε / 

ζπκπχθλσζε), ή ε αδπλακία ζχλδεζεο ηεο αιιαγήο θπζηθήο θαηάζηαζεο κε ηελ 

αληαιιαγή ζεξκφηεηαο αλάκεζα ζην λεξφ θαη ζην πεξηβάιινλ (Ραβάλεο, 1999). Σα 

παξαπάλσ εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νξηζκέλα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο είλαη ζε ζέζε λα δηαηππψλνπλ εμεγήζεηο γηα ην θαηλφκελν ηεο 

βξνρήο, νη νπνίεο ζπγθξνηνχλ πξψηκα κνληέια πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεηψδεηο 

αηηηαθνχο κεραληζκνχο θαη θπζηθέο δηεξγαζίεο (Υξεζηίδνπ, Καθαλά, Γεκεηξίν, & 

Μπνλψηε, 2003). 

Πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε κηθξά παηδηά (ειηθίεο 3-5 

ρξφλσλ) απνθάιπςαλ θάπνηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηηο εμεγήζεηο ηνπο 

ζρεηηθά κε ηα ζχλλεθα θαη ηε βξνρή. Αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα κηθξά παηδηά πηζηεχνπλ 

φηη ε βξνρή είλαη λεξφ. Σα παηδηά  έρνπλ ηελ ηάζε λα κελ ζπλδένπλ ηα ζχλλεθα κε ηε 

βξνρή θαη  πηζηεχνπλ φηη ε βξνρή απιά έξρεηαη απφ ηνλ νπξαλφ, φρη απφ ηα ζχλλεθα 

(Inbody, 1963, Miner, 1992, Za’rour, 1976).  Οη κειέηεο απηέο αλέθεξαλ φηη, ζε κηθξή 

ειηθία ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη φηη ηα ζχλλεθα γίλνληαη απφ έλαλ παξάγνληα, φπσο 

νη άλζξσπνη ή ν Θεφο θαη είλαη ζηεξεά αληηθείκελα (π.ρ., πέηξα ή βακβάθη) (Bar, 

1989,  Piaget, 1972a). Καηά ζπλέπεηα, γηα απηά ηα παηδηά ε βξνρή γίλεηαη απφ λεξφ 

θαη έξρεηαη απφ ηνλ νπξαλφ, αιιά δελ κπνξεί λα παξαρζεί απφ ηα ζχλλεθα, επεηδή 

απηά είλαη ζηεξεά. Δπηπιένλ, θαηαγξάθνληαη παξαλνήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

απφδνζε αλζξψπηλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηα παηδηά, φπσο  ε δσή θαη ε 
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ζθνπηκφηεηα ζηα ζχλλεθα (Miner, 1992, Piaget, 1972a, 1972b) ελψ δελ 

αλαγλσξίδνπλ ηε δηαθνξά πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα ζχλλεθα θαζψο αιιάδνπλ, γίλνληαη 

πην ζθνχξα σο πξννίκην ηεο βξνρήο (Miner, 1992). 

Καζψο ηα παηδηά πεγαίλνπλ ζην λεπηαγσγείν θαη ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ, νη εμεγήζεηο ηνπο αξρίδνπλ λα ζπλεπάγνληαη λαηνπξαιηζηηθά ζηνηρεία. Αλ 

θαη κεξηθά παηδηά πηζηεχνπλ φηη ηα ζχλλεθα γίλνληαη απφ λεξφ, πνιιά παηδηά 

πηζηεχνπλ φηη ηα ζχλλεθα γίλνληαη απφ θαπλφ  ( Moyle, 1980, Piaget, 1972a, Taiwo et 

al., 1999, Za’rour, 1976). Σα ζχλλεθα ζπρλά πεξηγξάθνληαη σο δνρεία λεξνχ απφ ηα 

παηδηά, πνπ ζπλδένπλ ηα ζχλλεθα κε ην λεξφ (Moyle, 1980, Russell et al., 1993). 

Σα παηδηά αξρίζνπλ  λα ζπζρεηίδνπλ ηα ζχλλεθα κε ηε βξνρή, αιιά θαηά έλαλ 

ελδηαθέξνληα ηξφπν, κεξηθά παηδηά  επηκέλνπλ λα πηζηεχνπλ φηη ε βξνρή έξρεηαη απφ 

ηνλ νπξαλφ, αιιά φρη απφ ηα ζχλλεθα (Inbody, 1963, Piaget, 1972a, Za’rour, 1976). 

Δπίζεο, εμαθνινπζνχλ λα απνδίδνπλ ηα αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά ζε ζχλλεθα θαη 

πηζηεχνπλ φηη ηα ζχλλεθα ζθφπηκα θηλνχληαη θαη  ππαθνχνπλ ηνπο αλζξψπνπο  

(Miner, 1992, Piaget, 1972a, 1972b). Γηα παξάδεηγκα, πνιιά κηθξά παηδηά πηζηεχνπλ 

φηη ηα ζχλλεθα θηλνχληαη ζθφπηκα φπνπ είλαη απαξαίηεηε ε βξνρή θαη κεηαηξέπνληαη 

ηα ίδηα ζε λεξφ (Miner, 1992). Κάπνηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ρξφλσλ 

ηνπ Γεκνηηθνχ πηζηεχνπλ φηη νη βξνρέο πξνέξρνληαη απφ  ζπγθξνπφκελα ζχλλεθα 

(Bar, 1989, Moyle, 1980). Δπεηδή κεξηθά παηδηά ζεσξνχλ φηη ηα ζχλλεθα πεξηέρνπλ 

κία νξηζκέλε πνζφηεηα λεξνχ θαη ζπάλε κε ηνλ ηξφπν πνπ ραξηνζαθνχια ή  έλα 

κπαιφλη κπνξεί λα δηαξξεγλπζεί, απηή ε ζθέςε ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ηα παηδηά 

λα πηζηέςνπλ φηη κηα ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ ζχλλεθσλ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη 

έλα ζπάζηκν ζηα ζχλλεθα θαη ηελ επαθφινπζε πηψζε ηεο βξνρήο (Moyle, 1980). 

Άιια παηδηά πηζηεχνπλ φηη  ε βξνρή ζπκβαίλεη φηαλ ηα ζχλλεθα ζπξψρλνληαη, 

ιηψλνπλ, γίλνληαη βαξηά, θινλίδνληαη απφ ηνλ άλεκν, ή φηαλ ηδξψζνπλ (Bar, 1989, 

Moyle, 1980, Russell et al., 1993). Πξνο ην ηέινο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, νη  ηδέεο 

ησλ παηδηψλ γηα ην κεραληζκφ ηεο βξνρήο γίλνληαη πην λαηνπξαιηζηηθέο. Σα ζχλλεθα 

γίλνληαη αληηιεπηά σο εμ νινθιήξνπ θπζηθήο πξνέιεπζεο: ζεσξνχληαη σο 

ζπκππθλσκέλνο αέξαο, πγξαζία, αηκφο ή ζεξκφηεηα (Bar, 1989, Inbody, 1963, 

Piaget, 1972a, Taiwo et al., 1999). Σα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηα ζχλλεθα σο κηα 

πεγή/αηηία ηεο βξνρήο, θαζψο θαη έλα ζεκάδη φηη ε βξνρή είλαη επηθείκελε (Miner, 

1992, Piaget, 1972a, 1972b). Αξρίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο έλλνηεο φπσο 

ζπκπχθλσζε θαη εμάηκηζε γηα λα εμεγήζνπλ ην ζρεκαηηζκφ ησλ ζχλλεθσλ θαη ηεο 

βξνρήο (Bar & Galili, 1994, Moyle, 1980, Russell e tal., 1993, Taiwo et al., 1999).  
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1.5.3. Τα θαηλόκελα ηεο ζπκπύθλσζεο θαη ηεο εμάηκηζεο θαη νη ελαιιαθηηθέο ηδέεο 

ησλ παηδηώλ γηα απηά. 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Sackes, Flevares & Trundle, (2010), πνιιά παηδηά έρνπλ 

δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε θαη εμήγεζε ηνπ ξφινπ ηεο ζπκπχθλσζεο θαη ηεο 

εμάηκηζεο ζην ζρεκαηηζκφ ηεο βξνρήο θαη ησλ ζχλλεθσλ θαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

θχθινπ ηνπ λεξνχ (Moyle, 1980). Αλ θαη κεξηθά παηδηά ζε κεγαιχηεξεο ηάμεηο 

δεκνηηθνχ εμαθνινπζνχλ λα πηζηεχνπλ φηη ε βξνρή πξνέξρεηαη απφ ζπγθξνχζεηο 

ζχλλεθσλ, πνιιά παηδηά, ιφγσ ηεο έθζεζεο  ηνπο ζηελ ηππηθή δηδαζθαιία, αξρίδνπλ 

λα δηαζθεδάδνπλ κε ηελ ηδέα φηη πέθηεη βξνρή, φηαλ ηα ζχλλεθα γίλνληαη θξχα ή 

βαξηά, ή φηαλ νη ζηαγφλεο ηεο βξνρήο γίλνπλ βαξηέο θαη πέζνπλ (Bar, 1989). 

Δπηπιένλ, εμεγνχλ ηε βξνρή σο πδξαηκνχο καδεκέλνπο ζηα ζχλλεθα, αιιά ιίγα 

παηδηά αλαθέξνληαη ζηηο αιιαγέο ζηε ζεξκνθξαζία, ζηηο εμεγήζεηο ηνπο γηα  ην πψο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε βξνρή θαη ηελ θπθιηθή επίδξαζε πνπ έρεη ε βξνρή (Moyle, 1980, 

Russell et al., 1993). 

ηε κειέηε ησλ Osborne θαη Cosgrove (1983), ζηελ νπνία κειέηεζαλ ηηο ηδέεο 

ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηνλ βξαζκφ, ηελ εμάηκηζε ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, ηε 

ζπκπχθλσζε θαη ηήμε ζε ειηθίεο 12-17 εηψλ, απνθάιπςαλ κηα ζεηξά κε-

επηζηεκνληθψλ αληηιήςεσλ. Δλψ ηα παηδηά  κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ιέμεηο 

φπσο  εμάηκηζε θαη ζπκπχθλσζε κε αθξίβεηα, ε θαηαλφεζε ησλ φξσλ απηψλ δελ  

ήηαλ ζηεξηγκέλε ζε επηζηεκνληθέο έλλνηεο, θαη απηέο νη απφςεηο φπσο φηη ν αέξαο 

βξίζθεηαη  ζηηο θπζαιίδεο  ηνπ  βξαζηνχ λεξνχ, ή  φηη ην θξχν έξρεηαη κέζα απφ έλα 

πνηήξη πνπ πεξηέρεη πάγν γηα λα δεκηνπξγεζεί ζπκπχθλσζε απφ ηελ εμσηεξηθή 

πιεπξά, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζε κεγαιχηεξα παηδηά παξά ηελ ηππηθή 

δηδαζθαιία.  

Οη Bar θαη Travis (1991) κειέηεζαλ γηα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ ηηο απφςεηο 

παηδηψλ δεκνηηθνχ. Σα απνηειέζκαηα ηνπο ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο ζπλεπή κε απηά 

ησλ Osborne θαη Cosgrove γηα κεγαιχηεξα παηδηά, κε θάπνηεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

Οη Bar θαη Travis εληφπηζαλ κηα απμαλφκελε εκπηζηνζχλε ζηηο ειηθίεο απφ 6-13 

εηψλ, κε ηε ζρέζε  κεηαμχ ηνπ λεξνχ θαη ηνπ πδξαηκνχ, θαη ηελ χπαξμε ησλ 

πδξαηκψλ ζηνλ αέξα. Ηζρπξίδνληαη φηη ηα παηδηά απφ πνιχ κηθξή ειηθία έρνπλ κηα 

ζρεδφλ ζσζηή άπνςε γηα ην βξαζκφ, ζπγρένπλ κφλν ηνλ αηκφ κε ηνλ πδξαηκφ. 

Ο ηζρπξηζκφο απηφο έρεη ακθηζβεηεζεί απφ ηνλ/ηελ Johnson (1998a: 582), πνπ 

ππνζηεξίδεη φηη νη ζπγγξαθείο δελ έρνπλ θακία πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην ηη 

θαηαιάβνπλ απηά ηα παηδηά απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ αεξίνπ.  Οη Bar θαη Travis 
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θαίλεηαη λα ππνηηκνχλ ηελ ιεπηφηεηα ησλ ηξφπσλ κε ηελ νπνία ε γιψζζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί, απνδερφκελνη δειψζεηο φπσο ην  λεξφ «εμαθαλίζηεθε» ζηελ 

θπξηνιεμία, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα παηδηά ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν 

ελλνψληαο φηη «δελ κπνξεί πιένλ λα εηδσζεί», ή φηη ν «αέξαο» ελλνείηαη απφ ηα 

παηδηά κε ηελ ίδηα έλλνηα πνπ ηνλ θαηαιαβαίλνπλ νη ελήιηθεο. Όπσο επηζεκαίλεη ν\ε 

Johnson, είλαη ζαθέο απφ ηε βηβιηνγξαθία φηη ιέμεηο φπσο «πδξαηκφο», «νκίριε», 

«αηκφο», «αέξην» θαη «αέξαο» ρξεζηκνπνηνχληαη ραιαξά απφ ηα παηδηά, αθφκε θαη 

ελαιιαθηηθά (Piaget 1929, Russell et al. 1991). Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηελ 

έξεπλα ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ πξνβιεκαηίδεη γηα ην πψο εκείο κπνξνχκε λα 

θαηαιάβνπκε ηη ελλννχλ κε ηέηνηα γιψζζα, ζε εηδηθέο πεξηζηάζεηο θαη κε ηνπο δηθνχο 

ηνπο φξνπο ( Johnson 1998b). Τπάξρεη κία θνηλή ηάζε ζηελ έξεπλα γηα ηηο αληηιήςεηο 

ησλ παηδηψλ λα επηβάιινληαη νη έλλνηεο ησλ ελειίθσλ ζηα παηδηά ηφζν σο πξνο ηε 

δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ, θαζψο θαη σο πξνο ηελ εξκελεία ησλ απαληήζεσλ. 

Οη Bar and Galili (1994)  δηεμήγαγαλ κηα ζρεηηθή κειέηε, ε νπνία εηζήγαγε 

κηα ζεηξά απφ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία πέξα απφ ηελ πξνεγνχκελε κειέηε. πλέθξηλαλ 

ηηο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο γηα ην ζηέγλσκα ησλ ξνχρσλ θαη ηελ εμάηκηζε ηνπ 

λεξνχ απφ έλα πηαηάθη, θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ππήξμε κηα ζεκαληηθή 

εμάξηεζε ησλ απφςεσλ  ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην πιαίζην, κηα δηαπίζησζε πνπ 

ππνζηεξίδεηαη κε ζπλέπεηα απφ ηελ βηβιηνγξαθία (Sessa 1988, Driver 1989, Galili 

and Bar 1997, Tytler 1998a)
4
.  Οη ζπγγξαθείο ηζρπξίδνληαη φηη έρνπλ εληνπίζεη 

ηέζζεξηο δηαθξηηέο θάζεηο πξνφδνπ ησλ παηδηψλ σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηεο 

εμάηκηζεο: 

(1) Σν λεξφ εμαθαλίδεηαη, επηθξαηψλ ζε κηθξφηεξα παηδηά. 

(2) Σν λεξφ απνξξνθάηαη απφ ηηο επηθάλεηεο, κηα άπνςε πνπ εκθαλίδεηαη πεξίπνπ 

ζηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ. Απηφ αληηπξνζσπεχεη κηα θίλεζε απφ κία πεξηγξαθηθή ζε 

κηα ζπιινγηζηηθή άπνςε, ζηελ νπνία ηα παηδηά ζπκβηβάδνπλ ηελ απνδνρή ηνπο, κηα 

άπνςε ε νπνία δηαηεξείηαη κε ην αληηθαηηθφ γεγνλφο ηνπ λεξνχ πνπ δελ είλαη πιένλ 

αληηιεπηφ. 

(3) Σν λεξφ κεηαθέξεηαη («εμαηκίδεηαη») ζε άιιε ζέζε (αλνδηθή) φπσο ν νπξαλφο, ηα 

ζχλλεθα, ε νξνθή ή ν «αέξαο». Ζ κεηάβαζε ζε απηήλ ηελ ηδέα γίλεηαη ζε πεξίπνπ 

ειηθία 9 εηψλ, κε ηηο αλαπηπζζφκελεο ηδέεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηνλ αέξα, αιιά 

εκθαλίδεηαη λσξίηεξα κε ην θαηλφκελν ηνπ βξαζκνχ, ιφγσ ηνπ πξνθαλή παξάγνληα 

ηεο ζεξκφηεηαο πνπ πξνθαιεί ηελ αλνδηθή θίλεζε. 

                                                
4 Όπ. αλάθ. ζε Tytler, (2000). 
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(4) Σν λεξφ δηαιχεηαη ζηνλ αέξα, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε κηα θάζε αιιαγήο. Απηή ε 

άπνςε θπξηαξρεί απφ ηελ ειηθία ησλ 13 εηψλ ( Tytler, 2000). 

Οη Osborne θαη Cosgrove (1983), εληφπηζαλ πνιιέο παξαλνήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ εμάηκηζε θαη ηε ζπκπχθλσζε ζε 

δηαθνξεηηθέο ειηθίεο. Μεηαμχ εθείλσλ ησλ παξεξκελεηψλ ήηαλ ε αδπλακία λα 

αληρλεχζνπλ ηελ νπζία ελφο ζπζηήκαηνο, κπεξδεχνληαο ηνλ πδξαηκφ, ηνλ αηκφ θαη ηα 

ζχλλεθα, θαη ε αδπλακία λα πξνζδηνξηζηεί φηη ε ζπκπχθλσζε νθεηιφηαλ ζηνπο 

πδξαηκνχο. Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη εληνπίδνληαο ηηο ηδέεο  ησλ καζεηψλ θαη 

ζρεδηάδνληαο πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζε απάληεζε ησλ παξαλνήζεσλ είλαη ν ηξφπνο 

λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο  ψζηε λα θηάζνπλ ζηηο επηζηεκνληθέο εμεγήζεηο. Οκνίσο, ν 

Tytler (2000) ππνζηήξημε  φηη νη παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην βξαζηφ 

λεξφ απαηηνχλ ηελ θαηαλφεζε ηεο κνξηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ κνξίσλ.  

1.5.4. Μνληεινπνίεζε-Φαηλόκελα ηνπ Υδξνινγηθνύ Κύθινπ 

Πξνεγνχκελε έξεπλα έρεη ππνγξακκίζεη ηηο δπζθνιίεο πεξηερνκέλνπ ηεο εμάηκηζεο 

απφ ηελ άπνςε φηη ππάξρνπλ αθξηβείο επηζηεκνληθέο εμεγήζεηο γηα ην θαηλφκελν, σο 

εθ ηνχηνπ, ζεσξείηαη φηη ε κνληεινπνίεζε είλαη κηα ελδεδεηγκέλε πξνζέγγηζε λα 

βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ απηά ηα θαηλφκελα, εηδηθά ζπλδένληαο ηηο  

κνξηαθέο πηπρέο κε ηηο καθξνζθνπηθέο. Ζ εμάηκηζε θαη ε ζπκπχθλσζε είλαη 

δηαδηθαζίεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ θίλεζε θαη ηε ζέζε ησλ κνξίσλ ζηελ νπνία ε 

ζεξκνθξαζία δηαδξακαηίδεη έλαλ ξφιν ζηελ επηηάρπλζε ή επηβξάδπλζε ηεο εμάηκηζεο 

ή ηεο ζπκπχθλσζεο. Ζ κνληεινπνίεζε είλαη κηα ρξήζηκε πξαθηηθή γηα λα γίλνπλ 

απηέο νη ηδέεο ζαθείο, έζησ θαη αλ παξνπζηάδεη κεξηθέο πξνθιήζεηο γηα ηνπο καζεηέο 

θαη ηνπο θαζεγεηέο. Έλα κνληέιν, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο,  φπσο κία εηθφλα ή έλα 

δηάγξακκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εμεγήζεη κηα νξηζκέλε πεξίπινθε ηδέα, ή 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζνκνίσζεο ζηνλ 

ππνινγηζηή γηα λα πξνσζήζεη ηελ εθκάζεζε νξηζκέλσλ ελλνηψλ (Buckley, 2000).  

Οη Schwarz θαη White (2005) απέδεημαλ φηη ρξεζηκνπνηψληαο κνληέια 

πξνζνκνίσζεο ππνινγηζηή, απηφ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ  ηνπο 

λφκνπο ηνπ Νεχησλα γηα ηελ θίλεζε θαη λα πξνσζήζνπλ ηηο ζπιινγηζηηθέο 

εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο. Πξφζθαηα, νη Bamberger & Davis (2011) επίζεο βξήθαλ φηη 

ε κνληεινπνίεζε σο πξαθηηθή βειηηψλεη ηηο επηζηεκνληθέο εμεγήζεηο ησλ καζεηψλ 

θαη κεηαθέξεηαη ζε άιιν επηζηεκνληθφ δήηεκα πεξηερνκέλνπ. Μαζεηέο έθαλαλ ηελ 

πην ζπζηεκαηηθή εμέιημε ζηε ρξήζε κνληέισλ γηα λα εμεγήζνπλ ηελ εμάηκηζε θαη ηε 

ζπκπχθλσζε. 
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Δπίζεο, φπσο ππνηέζεθε ζηελ έξεπλα ησλ Hokayem θαη Schwarz (2013), ε 

κνληεινπνίεζε ήηαλ απνηειεζκαηηθή ζηελ άζθεζε ησλ καζεηψλ  σο πξνο ηελ 

θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο εμάηκηζεο θαη ηεο ζπκπχθλσζεο, αιιά δελ είρε ην 

ηζνδχλακν απνηέιεζκα θαη ζηηο ηξεηο ζπληζηψζεο ηεο ζηελ πξαθηηθή (εμήγεζε, 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία, θαη ηελ πξφβιεςε) πνπ κειεηήζεθε. Οη καζεηέο είραλ έλα 

αξρηθφ κνληέιν ην νπνίν επαλέιαβαλ αξθεηέο θνξέο, ζηε ζπλέρεηα έθηαζαλ ζε έλα 

κνληέιν νκνθσλίαο, θαη ηειηθά ρξεζηκνπνίεζαλ ηα κνληέια πνπ έπξεπε λα ζθεθηνχλ 

απφ ην αξρηθφ ειηαθφ ζηαζεξφ ζελάξην. Απηέο νη δηαθνξεηηθέο επθαηξίεο ζα 

κπνξνχζαλ λα εμεγήζνπλ  ηε βειηίσζε ηνπ δπλακηθνχ εξκελεπηηθνχ κνληέινπ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ πνπ αθνξνχζε κνξηαθέο δηαδηθαζίεο θαη κεραληζκνχο ζε 

καθξνζθνπηθά θαηλφκελα. 

Απηά ηα απνηειέζκαηα ζπλάδνπλ κε άιιεο κειέηεο (Acher, Arcà & Sanmartí, 

2007, Bamberger & Davis, 2011)
5
 πνπ έδεημαλ φηη ε θαηαζθεπή κνληέινπ επηηξέπεη 

ζηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη λα δψζνπλ κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηηο 

απνδείμεηο φπσο επίζεο θαη κε ηελ κειέηε ησλ Treagust et al. (2002) πνπ έδεημαλ φηη 

νη καζεηέο αλαγλψξηζαλ ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα επεμεγεκαηηθά κνληέια ζηελ 

επηζηήκε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Όπ. αλάθ. ζε Hokayem, Schwarz,  (2013). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
  

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

 

2.1. θνπόο ηεο κειέηεο θαη Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

2.1.1.Σθνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

Ζ αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε Μαζεζηαθήο Γηδαθηηθήο εηξάο ζε παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε ζέκα ηνλ Κχθιν ηνπ λεξνχ ήηαλ ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο απηήο. 

Ζ έξεπλα  είλαη αλαπηπμηαθή, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ε 

ΓΜΑ ζρεδηάδεηαη κε βάζε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη αμηνινγείηαη κε 

αιιεπάιιεινπο θχθινπο εθαξκνγήο θαη δηφξζσζεο. ην πιαίζην ινηπφλ ηεο  

κεηαπηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο, ηελ θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο 

ΓΜΑ αθνινχζεζε κηα θάζε αμηνιφγεζεο ηεο ζεηξάο θαη ζηε ζπλέρεηα δηφξζσζε 

(πηινηηθή) θαη κηα δεχηεξε εθαξκνγή. 

Κύξηνη ζηόρνη ηεο έξεπλαο ήηαλ νη καζεηέο: 

      Να αληηιεθζνχλ ηελ αμία ηνπ λεξνχ σο θνηλσληθφ αγαζφ θαη σο θπζηθφ πφξν. 

      Να θαηαλνήζνπλ ηε δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ. 

Γεπηεξεύνληεο ζηόρνη ήηαλ νη καζεηέο: 

      Να αληηιεθζνχλ πσο ην λεξφ κεηαβάιιεηαη θαη έρεη ηξεηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο. 

      Να θαιιηεξγήζνπλ επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε παξαηήξεζε θαη ε  

κνληεινπνίεζε. 

 

2.1.2. Εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Σα θχξηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη, ε ΓΜΑ ήηαλ επηηπρήο/απνδνηηθή σο πξνο 

ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέζακε παξαπάλσ; Γειαδή ηα παηδηά: 

(α) Να αληηιεθζνχλ ηελ αμία ηνπ λεξνχ σο θνηλσληθφ αγαζφ θαη σο θπζηθφ πφξν; 

(β) Να θαηαλνήζνπλ ηε δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ ; 

 

Σα δεπηεξεχνληα εξσηήκαηα είλαη, ε ΓΜΑ ήηαλ επηηπρήο/απνδνηηθή σο πξνο ηνπο 

ζηφρνπο πνπ ζέζακε παξαπάλσ; Γειαδή ηα παηδηά: 

(α) Να αληηιεθζνχλ ηηο κεηαβνιέο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ; 

 (β) Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ κνληεινπνίεζε σο επηζηεκνληθέο 

δεμηφηεηεο; 
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2.2 Γείγκα έξεπλαο 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ «Γείγκα επθνιίαο ή επρέξεηαο» (convenience sample) 

(Εαθεηξφπνπινο, 2005). Γειαδή ε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

γνλέσλ θαζφξηζε ηα λεπηαγσγεία ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα. πλνιηθά 

ζπκκεηείραλ  παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο (4-6 εηψλ) θαη πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο 

κέζεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ζηάζκεο. Ζ έξεπλα ήηαλ αλψλπκε θαη δηεμήρζε ζε έλα 

λεπηαγσγείν ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ δχν ηκήκαηα, 

έλα νινήκεξν θαη έλα θιαζηθφ. Ζ πηινηηθή εθαξκνγή πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

νινήκεξν ηκήκα, ελψ ε θχξηα εθαξκνγή ζην θιαζηθφ. Οη ζπλεληεχμεηο ησλ έξγσλ 

πξν-ειέγρνπ θαη κεηά-ειέγρνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 12 παηδηά ηνπ νινήκεξνπ 

ηκήκαηνο, αηνκηθά εθηφο ηάμεο, ζηνπο ρψξνπο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ηελ ψξα ησλ 

ειεχζεξσλ δξαζηεξηνηήησλ, θαηά ηελ πεξίνδν Μαξηίνπ-Απξηιίνπ 2014.  

 

2.3. Μέζνδνο έξεπλαο- Γηδαθηηθή Μαζεζηαθή Αθνινπζία 

Ζ Γηδαθηηθή Μαζεζηαθή Αθνινπζία πνπ αλαπηχρζεθε, εθαξκφζηεθε θαη 

αμηνινγήζεθε, ρσξίζηεθε ζηηο ηέζζεξεηο αθφινπζεο ελφηεηεο: 

ΔΝΟΣΖΣΑ 1 : ΣΟ ΝΔΡΟ 

Γηδαθηηθφο ζηφρνο: Οη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηελ αμία ηνπ λεξνχ σο θνηλσληθφ 

αγαζφ θαη σο θπζηθφ πφξν.  

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: Ζ 1
ε
 Δλφηεηα απνηεινχληαλ απφ δχν (2) 

δξαζηεξηφηεηεο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο ήηαλ ρσξηζκέλε ζε Μέξνο Α θαη Β.  

 Σν Α΄ Μέξνο ηεο 1
ε
 Γξαζηεξηφηεηαο μεθηλνχζε κε ηελ πξνβνιή κίαο 

παξνπζίαζεο ζρεηηθήο κε ην λεξφ, ηελ αμία ηνπ γηα ηα έκβηα θπξίσο φληα, ηηο ρξήζεηο 

ηνπ λεξνχ θαη ηα κέξε ζηα νπνία κπνξνχκε λα ην βξνχκε. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχζε 

κία δεχηεξε, πην ζχληνκε παξνπζίαζε κε ζπκππθλσκέλεο θαη νκαδνπνηεκέλεο 

εηθφλεο απφ ηελ πξψηε παξνπζίαζε. Σν Β΄ Μέξνο ηεο ίδηαο δξαζηεξηφηεηαο 

πεξηειάκβαλε ηελ παξνπζίαζε ηξηψλ αθηζψλ, ηηο νπνίεο δσγξάθηζαλ παηδηά γηα έλα 

δηαγσληζκφ δσγξαθηθήο, γηα ηελ Παγθφζκηα εκέξα ηνπ Νεξνχ θαη ζην δηαγσληζκφ 

απηφ θέξδηζαλ θάπνην βξαβείν (βι. Τιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηδαζθαιία, 

παξάξηεκα 2). Οη αθίζεο αλαπαξηζηνχζαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάπνηα παηδηά 

αληηιακβάλνληαη ηελ αμία ηνπ λεξνχ γηα ηα έκβηα φληα, ην πεξηβάιινλ, αιιά θαη ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε έιιεηςή ηνπ γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηελ Γε. Σέινο, αθνινπζνχζε ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 1.1 «ΣΟ ΝΔΡΟ ΔΗΝΑΗ ΕΧΖ» (βι. παξάξηεκα 2, 

Βηβιίν Γξαζηεξηνηήησλ). 
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Ζ 2
ε
 Γξαζηεξηφηεηα μεθηλνχζε, ζην Α Μέξνο ηεο, κε ηελ επίδεημε θαη 

ζρνιηαζκφ-ζπδήηεζε ελφο εθηππσκέλνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε κε θεληξηθή ηδέα ην 

λεξφ θαη ηξεηο ππννκάδεο θφκβσλ/ελλνηψλ γηα ηελ αμία ηνπ λεξνχ, ηηο ρξήζεηο ηνπ θαη 

ηα κέξε πνπ κπνξνχκε λα ην βξνχκε (βι. Δηθφλα 2.). ην Β Μέξνο ηα παηδηά 

ρσξίδνληαλ ηπραία ζε ηξεηο (3) νκάδεο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο αλαιάκβαλε λα 

ζπκπιεξψζεη έλα θχιιν εξγαζίαο. Κάζε έλα απφ ηα θχιια απηά ήηαλ θνκκάηη ελφο 

λένπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε, κε θεληξηθή έλλνηα ην Νεξφ, φηαλ ζην ηέινο ελψλνληαλ 

απφ ηα παηδηά.  

 

 

Εηθόλα 2. Ελλνηνινγηθόο ράξηεο κε θεληξηθή ηδέα ην Νεξό 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΟΗ ΣΡΔΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

Γηδαθηηθφο ζηφρνο: Οη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ πσο ην λεξφ κεηαβάιιεηαη θαη έρεη 

ηξεηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο. 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: Ζ 1
ε
 Γξαζηεξηφηεηα ηεο 2

ε
ο Δλφηεηαο μεθηλνχζε κε 

ηελ πξνβνιή ελφο ζχληνκνπ δηαθεκηζηηθνχ ζπνη γηα κεηαιιηθφ λεξφ, ην νπνίν 

πεξηειάκβαλε ζηηγκηφηππα φπνπ ην λεξφ κεηαβάιιεηαη θαη αιιάδεη θπζηθέο 

θαηαζηάζεηο. Μεηά απφ ζπδήηεζε θαη ζρνιηαζκφ ηνπ βίληεν απηνχ, ηα παηδηά 

ζπκπιήξσλαλ ζε δπάδεο ην Φχιιν εξγαζίαο 2.1  «ΟΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ» 

(βι. παξάξηεκα 2, Βηβι. Γξαζηεξηνηήησλ) 
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ηελ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα παξαζέηνληαλ ζηα παηδηά εηθφλεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ, αιιά θαη απφ ηε θχζε, φπνπ ζε θάζε κία ππήξρε ην 

λεξφ ζε κία απφ ηηο ηξεηο θπζηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σα παηδηά αλαγλψξηδαλ θαη 

ηαμηλνκνχζαλ ηηο εηθφλεο, αλάινγα κε ηε θπζηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ 

ην λεξφ. Αθνινπζνχζε ε ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 2.2. «ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ 

ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΖ» (βι. παξάξηεκα 

2, Βηβι. Γξαζηεξηνηήησλ) 

ΔΝΟΣΖΣΑ  3:  Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-  ΜΔΛΔΣΖ ΜΟΝΣΔΛΧΝ 

Γηδαθηηθνί ζηφρνη: α)Οη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ 

θχθινπ ηνπ λεξνχ. β)Οη καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε 

παξαηήξεζε θαη ε κνληεινπνίεζε. 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: Ζ 3
ε
 Δλφηεηα απνηεινχληαλ απφ (1) κία δξαζηεξηφηεηα 

ρσξηζκέλε ζε (4) ηέζζεξα κέξε. ην Α Μέξνο παξνπζηαδφηαλ ζηα παηδηά κία δηάηαμε 

γηα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ «Βξνρνπνηφο» κε ηε ρξήζε ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηνχληαλ 

πείξακα απφ ηα παηδηά θαη ηελ εξεπλήηξηα. Μεηά απφ ζπδήηεζε, πξνεηνηκαζία θαη 

πξνβιέςεηο γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο αθνινπζνχζε ην Β Μέξνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Απηφ ήηαλ ε πξνβνιή ελφο βίληεν ηεο NASA γηα ηνλ θχθιν ηνπ 

λεξνχ, ζπδήηεζε θαη παξαηεξήζεηο ησλ παηδηψλ γηα απηφ ην δεχηεξν κνληέιν
6
 ηνπ  

Τδξνινγηθνχ Κχθινπ. ην Γ Μέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο παξνπζηάζηεθαλ ζηα παηδηά 

δσγξαθηζκέλεο εηθφλεο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο αλαπαξηζηνχζε βαζηθά θαηλφκελα 

ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ. Μεηά απφ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θάζε θαηλνκέλνπ θαη ηελ 

ηνπνζέηεζε απφ ηα παηδηά ηεο δηαδνρηθήο ζεηξάο ησλ θαηλνκέλσλ, ψζηε λα 

ζρεκαηηζηεί έλαο νινθιεξσκέλνο πδξνινγηθφο θχθινο (επαλάιεςε θαη απφ άιια 

παηδηά γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ θαη ηεο δηαδνρήο ηνπο) 

αθνινχζεζε ε ζπκπιήξσζε, αηνκηθά ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 3. «Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ 

ΝΔΡΟΤ Δ ΔΗΚΟΝΔ» (βι. παξάξηεκα 2, Βηβι. Γξαζηεξηνηήησλ).  ην Γ  θαη 

ηειεπηαίν Μέξνο ηεο ελφηεηαο απηήο, φπνπ κεηά απφ αξθεηή ψξα άξρηζαλ λα είλαη 

εκθαλή ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο, ηα παηδηά ζε κηθξέο νκάδεο ησλ δχν, ηξηψλ 

αηφκσλ παξαηεξνχζαλ θαη ζρνιίαδαλ καδί κε ηελ εξεπλήηξηα απηά πνπ έβιεπαλ ζηε 

δηάηαμε. Δπίζεο παξάιιεια πξαγκαηνπνηνχληαλ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηηο 

πξνβιέςεηο.  

ΔΝΟΣΖΣΑ 4: ΔΡΓΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

                                                
6 Σν πξψην κνληέιν ήηαλ ε δηάηαμε «Βξνρνπνηφο». 
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Οη Γηδαθηηθνί ζηφρνη νη νπνίνη επηιέρζεθαλ θαη ζρεδηάζηεθαλ έξγα γηα ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπο ήηαλ: α) Αμηνιφγεζε ηνπ ζηφρνπ νη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηελ 

αμία ηνπ λεξνχ σο θνηλσληθφ αγαζφ θαη σο θπζηθφ πφξν. β) Αμηνιφγεζε ηνπ ζηφρνπ 

νη καζεηέο λα πεξηγξάςνπλ κε απιά ιφγηα ηα βαζηθά κέξε ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ 

(απνξξνή, εμάηκηζε, ζπκπχθλσζε, πγξνπνίεζε). Ζ επηινγή απηψλ ησλ ζηφρσλ έγηλε 

δηφηη ζεσξήζεθαλ σο θχξηνη ζηε ζπγθεθξηκέλε ΓΜΑ. 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: Ζ 4
ε
 Δλφηεηα ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ δχν θχξησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ ηεο Γηδαθηηθήο Μαζεζηαθήο Αθνινπζίαο πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Πεξηειάκβαλε δχν (2) δξαζηεξηφηεηεο, ζηελ πξψηε απφ ηηο 

νπνίεο (γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 1
νπ

 απφ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο) σο κέζσ έκπλεπζεο 

θαη πξνβιεκαηηζκνχ παξνπζηάζηεθαλ γηα δεχηεξε θνξά ζηα παηδηά νη ηξεηο αθίζεο 

παηδηψλ απφ ην δηαγσληζκφ δσγξαθηθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 1
ε
 Δλφηεηα. 

Εεηήζεθε απφ ηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αηνκηθέο αθίζεο κε ζηφρν 

ηα έξγα απηά λα δείρλνπλ κε θάπνην ηξφπν ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ Νεξνχ, γηα ηα έκβηα 

φληα ή/θαη ην πεξηβάιινλ. 

Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα πεξηειάκβαλε έλα παηρλίδη φπνπ ηα παηδηά 

θαζηζκέλα ζε θχθιν, κε ηελ βνήζεηα ησλ θαξηειψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην Γ 

Μέξνο ηεο  3
εο

 Δλφηεηαο , πεξηέγξαθαλ ηα βαζηθά κέξε ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ. Σα 

παηδηά επαλέιαβαλ ηελ πεξηγξαθή ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ έσο φηνπ ζπκκεηάζρνπλ 

φινη. Ζ δηαδηθαζία επαλαιήθζεθε ρσξίο ηηο θαξηέιεο κία αθφκε θνξά, κε ηα παηδηά 

λα έρνπλ ζρεκαηίζεη κηθξέο νκάδεο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο αλαπαξηζηνχζε έλαλ 

Κχθιν Νεξνχ. Κάζε κία νκάδα πεξηέγξαθε ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, ζε δηαθνξεηηθφ 

κέξνο ηνπ πιαλήηε. ην ηέινο ηεο θχξηαο κφλν εθαξκνγήο ηα παηδηά ζπκπιήξσζαλ 

ην Φχιιν εξγαζίαο 4. «Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΤΜΠΛΖΡΧΖ», φπνπ έπξεπε 

λα ζρεδηάζνπλ ην θνκκάηη ηνπ Κχθινπ ηνπ λεξνχ πνπ έιεηπε. (βι. παξάξηεκα 2, 

Βηβι. Γξαζηεξηνηήησλ). 

 

2.4. Αμηνιόγεζε ηεο ΓΜΑ 

2.4.1.Εξεπλεηηθά εξγαιεία 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο Γηδαθηηθήο Μαζεζηαθήο Αθνινπζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πνιιαπιά εξεπλεηηθά εξγαιεία, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

εμήο εξγαιεία: α) γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο αιιαγήο ζηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ έγηλε 

αηνκηθή ζπλέληεπμε κε ηα κηζά παηδηά ηνπ ηκήκαηνο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΜΑ 
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θαη αθνχ απηή νινθιεξψζεθε, β) ε θαηαγξαθή ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο έγηλε κε 

εκηδνκεκέλα θχιια παξαηήξεζεο, ελψ γ) ην αλαζηνραζηηθφ θείκελν ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ/εξεπλήηξηαο  κεηά ηελ εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απνηχπσζε 

ησλ βαζηθφηεξσλ ζεκείσλ ηεο ΓΜΑ. Σν αλαζηνραζηηθφ θείκελν ρξεζηκνπνηήζεθε 

επίζεο, γηα ηελ πνηνηηθή επηβεβαίσζε ησλ αληίζηνηρσλ πνζνηηθψλ απνηειεζκάησλ 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα ηεζη πξνειέγρνπ/κεηαειέγρνπ. 

      Δπηπιένλ ζηφρνη ηνπ αλαζηνραζηηθνχ θεηκέλνπ θαη ηνπ θχιινπ παξαηήξεζεο, 

ήηαλ λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη «ξνή» ζηε δηδαζθαιία, εάλ ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά, κε επραξίζηεζε, ζπλεξγάδνληαη, πξνβιεκαηίδνληαη, ζέηνπλ λέα εξσηήκαηα 

γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θ.ι.π. 

 

 

       2.4.1.1. Επίδνζε παηδηώλ 

Πξηλ θαη κεηά απφ ηελ θχξηα εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθε νδεγφο ζπλέληεπμεο, 

έηζη ψζηε λα γίλεη ζχγθξηζε ηεο αξρηθήο θαη ηειηθήο γλσζηηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

καζεηψλ ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο. Δηδηθφηεξα νη ζηφρνη 

ήηαλ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ α) ηελ θνηλσληθή αμία ηνπ λεξνχ, β) ηηο 

κεηαβνιέο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ θαη γ) ηελ δηαδνρή ησλ 

θαηλνκέλσλ ηνπ Κχθινπ ηνπ Νεξνχ. 

Ο νδεγφο ζπλέληεπμεο απνηεινχληαλ απφ επηά (7) Δξσηήζεηο ζην 1
ν
  Έξγν, 

πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ θνηλσληθή αμία ηνπ λεξνχ, ζηελ δεκηνπξγία ηεο βξνρήο, 

ζηε ζχζηαζε ησλ ζχλλεθσλ, ζηηο κεηαβνιέο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ 

(κεηαηξνπή ζηεξενχ ζε πγξφ, κεηαηξνπή πγξνχ ζε ζηεξεφ, κεηαηξνπή πγξνχ ζε 

αέξην), ζηε δηαηήξεζε ησλ πνζνζηψλ λεξνχ ζηνλ πιαλήηε, ιφγσ ηνπ 

πδξνινγηθνχ θχθινπ.  

Σν 2
ν
 Έξγν ζρεδηάζηεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαηαλφεζεο ησλ κεηαβνιψλ ηεο 

θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ, κε ηελ ρξήζε θαξηψλ, νη νπνίεο αλαπαξηζηνχζαλ 

εηθφλεο, πνπ ζπλδπάδνληαλ θαη κε ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ (βι. παξάξηεκα…). Σν 

έξγν απνηεινχληαλ απφ 3 ηξηάδεο θαξηψλ, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο 

αλαπαξηζηνχζε κία κεηαβνιή ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ, θαη ηξεηο 

επηπιένλ θαξηέιεο ππνβνήζεζεο. Κάζε θνξά παξνπζηαδφηαλ ζηα παηδηά κία 

δπάδα θαξηειψλ , θαη ηξεηο αθφκε θαξηέιεο, απφ ηηο νπνίεο ζα έπξεπε ηα παηδηά 

λα επηιέγνπλ απηή πνπ θάζε θνξά νινθιήξσλε ηελ αληίζηνηρε ζρέζε. Μεηά απφ 

ηελ πξψηε απάληεζε ηνπ θάζε παηδηνχ θαη εθφζνλ απηή ήηαλ ιαλζαζκέλε, ε 
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εξεπλήηξηα παξνπζίαδε ζην παηδί ηελ αληίζηνηρε θαξηέια ππνβνήζεζεο. Δθηφο 

απφ ηελ θαξηέια ππνβνήζεζεο ππήξρε θαη ιεθηηθή βνήζεηα φηαλ ην παηδί πνπ 

ζπκκεηείρε θάζε θνξά επέκελε ζε κία ιαλζαζκέλε άπνςε, παξά ηελ πξψηε 

βνήζεηα.  

Ζ ζπλέληεπμε νινθιεξσλφηαλ κε ηελ παξνπζίαζε ηεζζάξσλ (4) θαξηειψλ 

(βι.…), νη νπνίεο αλαπαξηζηνχζαλ κέξε ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ θαη ηηο νπνίεο 

ηα παηδηά ζα έπξεπε λα ηνπνζεηήζνπλ δηαδνρηθά, έηζη ψζηε λα νινθιεξσζεί έλαο 

θχθινο ηνπ λεξνχ. Με ην ηειεπηαίν έξγν αμηνινγήζεθε ε θαηαλφεζε ηεο 

δηαδνρήο ησλ ηεζζάξσλ θαηλνκέλσλ ηνπ Κχθινπ ηνπ λεξνχ πνπ κειεηήζεθαλ ζηε 

Γηδαθηηθή Μαζεζηαθή Αθνινπζία (Απνξξνή-Δμάηκηζε-πκπχθλσζε-

Τγξνπνίεζε), νπζηαζηηθά ηνπ κνληέινπ ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ. Αθνινπζεί 

ζπλνπηηθφο πίλαθαο κε ηα έξγα ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο. 

 

Πίλαθαο 1.  πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ Έξγσλ Πξν-ειέγρνπ θαη Μεηά-ειέγρνπ 

 

  

1
ν
 ΔΡΓΟ/ΔΡΧΣΖΔΗ 

 

 

2
ν
 ΔΡΓΟ 

 

3
ν
 ΔΡΓΟ 

ηφρνη 

 

Αλίρλεπζε ηδεψλ ζρεηηθά 

κε ηελ θνηλσληθή αμία 

ηνπ λεξνχ, κε θαηλφκελα 

ηνπ Τδξνινγηθνχ 

Κχθινπ θαη κε ηηο 

κεηαβνιέο ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ.  

Μειέηε ηεο 

αληίιεςεο ηεο 

δηαδνρήο ησλ 

θαηλνκέλσλ ηνπ 

Κχθινπ ηνπ Νεξνχ 

Μειέηε ηεο 

θαηαλφεζεο ησλ 

κεηαβνιψλ ησλ 

θπζηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηνπ 

λεξνχ. 

Γξαζηεξηφηεηεο Δπηά εξσηήζεηο νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαλ 

αηνκηθά ζηα παηδηά, 

ζρεηηθέο κε ηελ 

θνηλσληθή αμία ηνπ 

λεξνχ, ηε δηαδνρή ησλ 

θαηλνκέλσλ ηνπ ΚΝ θαη 

ηηο ηξεηο θπζηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ λεξνχ. 

Παξνπζίαζε 

ηεζζάξσλ θαξηψλ, 

ζηηο νπνίεο ήηαλ 

δσγξαθηζκέλα (4) 

ηέζζεξα θαηλφκελα 

ηνπ ΚΝ (Απνξξνή, 

Δμάηκηζε, 

πκπχθλσζε, 

Τγξνπνίεζε) θαη 

ηηο νπνίεο ηα παηδηά 

θαινχληαλ λα 

ηνπνζεηήζνπλ 

δηαδνρηθά, κε ηε 

ζεηξά πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη
7 θαη λα 

Παξνπζίαζε ηξηψλ 

δεπγαξηψλ θαξηψλ 

(δηλφηαλ έλα δεπγάξη 

θάζε θνξά) θαη 

ηξηψλ  επηπιένλ 

θαξηψλ, απφ ηηο 

νπνίεο ηα παηδηά 

θαινχληαλ λα 

επηιέμνπλ πνηα 

νινθιεξψλεη θάζε 

δεπγάξη. Κάζε 

νινθιεξσκέλε 

ηξηάδα 

αλαπαξηζηνχζε κία 

κεηαβνιή ηεο 

θπζηθήο θαηάζηαζεο 

                                                
7 ην ζπγθεθξηκέλν έξγν δελ ελδηέθεξε πνηα θάξηα ζα ηνπνζεηνχζε ην θάζε παηδί πξψηε, αξθεί λα 

ήηαλ ζσζηή ε δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ (π.ρ., ε ζεηξά: Απνξξνή-Δμάηκηζε-πκπχθλσζε-Τγξνπνίεζε 

ζεσξνχληαλ εμίζνπ ζσζηή κε ηελ ζεηξά: Τγξνπνίεζε-Απνξξνή-Δμάηκηζε-πκπχθλσζε). 
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αηηηνινγήζνπλ ηηο 

επηινγέο ηνπο. 

ηνπ λεξνχ. 

1. Μεηαηξνπή 

πγξνχ ζε αέξην 

2. Μεηαηξνπή 

αεξίνπ ζε πγξφ 

3. Μεηαηξνπή 

ζηεξενχ ζε πγξφ  
Γηα θάζε ηξηάδα 
θαξηψλ ππήξρε θαη 

κία θάξηα 

ππνβνήζεζεο, ζε 
πεξίπησζε 

ιαλζαζκέλεο 

απάληεζεο, φπσο 
επίζεο θαη κία 

δεχηεξε βνήζεηα, 

ιεθηηθή φηαλ ην παηδί 

επέκεηλε ζε 
ιαλζαζκέλε 

απάληεζε. 

Τιηθά Γελ ππήξραλ πιηθά Σέζζεξηο θάξηεο κε  

ηα δηδαρζέληα 

θαηλφκελα ηνπ ΚΝ 

(Απνξξνή-

Δμάηκηζε-

πκπχθλσζε-

Τγξνπνίεζε).  

Σξία δεπγάξηα 

θαξηψλ κε εηθφλεο 

(π.ρ. ήιηνο, 

ζάιαζζα) θαη ηξεηο 

θάξηεο κία απφ ηηο 

νπνίεο ζπκπιήξσλε 

ην θάζε δεπγάξη(π.ρ. 

ζχλλεθν) 

Σξεηο επηπιένλ 

θάξηεο 

ππνβνήζεζεο(π.ρ. 

ζχλλεθν θαη 

πδξαηκνί). 

 

 

2.4.1.2. Φύιιν παξαηήξεζεο  

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Γηδαθηηθήο Μαζεζηαθήο Αθνινπζίαο, ζηελ θχξηα αιιά 

θαη ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή, ρξεζηκνπνηήζεθε εκηδνκεκέλν θχιιν παξαηήξεζεο 

(βι. παξάξηεκα 1 θαη 2, Φχιια Παξαηήξεζεο), απφ εμσηεξηθφ παξαηεξεηή,  κε 

ζηφρν ηε ξεαιηζηηθή θαηαγξαθή ηεο δηδαθηηθή καζεζηαθήο αθνινπζίαο (ΓΜΑ). 

Ζ θαηαγξαθή πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά έξγν, κε θχξηνπο άμνλεο παξαηήξεζεο 

ηνπο αθφινπζνπο:  

Α-Πεξηερφκελν, Β-ηφρνο, Γ-Μέζνδνο, Γ-Παξαηεξήζεηο, Δ-Σεθκήξηα. 

Χο 1
ν
 έξγν πεξηγξάθεηαη ε «Δμνηθείσζε θαη ν Πξνβιεκαηηζκφο» κε ζηφρν λα 

εηζαρζνχλ ηα λήπηα ζην ζέκα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ απνξίεο θαη εξσηήζεηο. Ζ 

επίδεημε κε ηε ρξήζε παξνπζίαζεο θαη εηθφλσλ, ε ζπδήηεζε θαη ε ηερληθή ηεο 
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δσγξαθηθήο αληηζηνηρνχλ ζηνλ άμνλα παξαηήξεζεο Γ-Μέζνδνο, ελψ ζηνπο 

άμνλεο Γ-Παξαηεξήζεηο θαη Δ-Σεθκήξηα ε παξαηεξήηξηα ζπκπιήξσζε ηελ 

αθξηβή δηάξθεηα, κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο θάζεο, θαη αληίζηνηρα ζηνλ άμνλα Δ 

εξσηήζεηο, δηαιφγνπο, πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ πξνέθπςαλ. 

Σν «Νεξφ» αληηζηνηρεί ζηνλ Α άμνλα ηνπ επφκελνπ έξγνπ κε ζηφρν ηα παηδηά 

λα πξνζεγγίζνπλ ηελ θνηλσληθή αμία ηνπ λεξνχ. Οη κέζνδνη πνπ πεξηγξάθνληαη 

είλαη ε ρξήζε ελλνηνινγηθνχ ράξηε, ε ζπδήηεζε, ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ θαη ε 

θαηαζθεπή ελλνηνινγηθνχ ράξηε.  

Οη «Φπζηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Ύιεο» αληηζηνηρνχλ ζην Πεξηερφκελν ηνπ 3
νπ

 

έξγνπ κε ζηφρν λα δηαθξίλνπλ ηα λήπηα ηεο ηξεηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο ηεο χιεο 

θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ λεξνχ. Οη κέζνδνη πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξίην άμνλα 

είλαη  ε επίδεημε κε ηε ρξήζε βίληεν , ε αλαθαιππηηθή κέζνδνο, ε ηερληθή ηεο 

δσγξαθηθήο. Παξακέλνληαο ζην ίδην πεξηερφκελν, ηηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

χιεο, αθνινπζεί ζην θχιιν παξαηήξεζεο ε 2
ε
 δξαζηεξηφηεηα, κε ζηφρν λα 

πξνζεγγηζηνχλ νη αιιαγέο ησλ θπζηθψλ  θαηαζηάζεσλ ηεο χιεο θαη κεζφδνπο 

ηελ επίδεημε εηθφλσλ θαη ηελ ηερληθή ηνπ θνιάδ. 

ην επφκελν έξγν ζηνλ άμνλα Α αλαθέξεηαη σο πεξηερφκελν ν «Κχθινο ηνπ 

λεξνχ» κε ζηφρνπο: 1. Να πεξηγξάθνπλ ηα παηδηά ηα ηέζζεξα δηαδνρηθά 

θαηλφκελα ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ θαη 2. Να αληηιεθζνχλ ηνλ θχθιν σο φινλ-

κνληέιν. ηνλ άμνλα Γ-Μέζνδνη πεξηγξάθνληαη ε επίδεημε κε ηε ρξήζε 

θαηάιιεινπ επνπηηθνχ πιηθνχ (βηληενθιίπ, εηθφλσλ, δηάηαμεο Κχθινπ ηνπ 

Νεξνχ «Βξνρνπνηφο»), ε αλαθαιππηηθή κέζνδνο θαη ε ηερληθή ηνπ θνιάδ. 

Σα δχν ηειεπηαία έξγα πεξηγξάθνληαη ζηνλ Α άμνλα σο «χλνςε- 

Αμηνιφγεζε» κε ζηφρν λα αμηνινγεζνχλ νη ζηφρνη: 1. Να πξνζεγγηζηεί ε 

θνηλσληθή αμία ηνπ λεξνχ ζην έλα έξγν θαη 2. Να πεξηγξαθνχλ ηα ηξία δηαδνρηθά 

θαηλφκελα ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ ζην άιιν. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηνλ άμνλα Γ-Μέζνδνη είλαη ε ηερληθή ηνπ θνιάδ θαη ε αθήγεζε αληίζηνηρα. 

ηελ θχξηα εθαξκνγή πξνζηέζεθε θαη ε ηερληθή ηεο δσγξαθηθήο-θχιιν εξγαζίαο 

ζπκπιήξσζε.  

ηνπο άμνλεο Γ-Παξαηεξήζεηο θαη Δ-Σεθκήξηα ηζρχεη φηη πεξηγξάθεηαη 

παξαπάλσ, ζην 1
ν
 έξγν, κε θάπνηεο δηαθνξέο ζηα ηεθκήξηα, αλάινγα κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ. Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαηήξεζεο γηλφηαλ 

θαηαγξαθή ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ, ζηελ θχξηα εθαξκνγή πην αθξηβήο, θαη 
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πεξηγξάθνληαλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ πξνέθππηαλ, θάπνηα ηδηαίηεξα ζρφιηα, 

εξσηήζεηο θαη παξαηεξήζεηο ησλ παηδηψλ. 

 

2.4.1.3. Αλαζηνραζκόο ηεο εξεπλήηξηαο 

Σν ηξίην εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ, ήηαλ ηα αλαζηνραζηηθά θείκελα ηεο εξεπλήηξηαο, ακέζσο κεηά 

ηηο δχν εθαξκνγέο.  Ζ κνξθή ηνπο ήηαλ ζε ειεχζεξν θείκελν, ρσξίο άμνλεο κε κία 

πξνζπάζεηα λα απνηππσζνχλ, κε ηε ζεηξά πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ θαζψο απηφ 

βνεζνχζε ζηελ αλάθιεζε ησλ γεγνλφησλ, ηα βαζηθφηεξα ζεκεία ηεο Γηδαθηηθήο 

Μαζεζηαθήο Αθνινπζίαο.  

Αξρηθά ην πξψην θείκελν πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή, 

ήηαλ κία πεξηγξαθή ηεο δηδαθηηθήο καζεζηαθήο αθνινπζίαο, κε έκθαζε ζε 

θάπνηα ζεκεία ηεο ζε ζπλάξηεζε κε άιιεο πεγέο δεδνκέλσλ, φπσο ηα θχιια 

εξγαζίαο θαη ηηο δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ. Δπηπξνζζέησο, επηζεκάλζεθαλ θάπνηα 

ζεκεία ηεο δηδαζθαιίαο πνπ δπζθφιεςαλ ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο ή/θαη θάπνηα πνπ έπξεπε λα αιιαρζνχλ, άιια λα πξνζηεζνχλ ή λα 

αθαηξεζνχλ, κε ζηφρν λα κελ επαλαιεθζνχλ ζηελ θχξηα εθαξκνγή ηα φπνηα 

πξνβιήκαηα αλέθπςαλ ζηελ πηινηηθή. 

Σν αλαζηνραζηηθφ θείκελν ηεο θχξηαο εθαξκνγήο, κε αξθεηά πην αηηηψδε 

πεξηγξαθή παξνπζίαδε κία ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ ηη ζπλέβε ζε απηή ηελ εθαξκνγή. 

 

2.5. Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

2.5.1. Πηινηηθή Εθαξκνγή ηεο Δηδαθηηθήο Μαζεζηαθήο Αθνινπζίαο 

Σν νινήκεξν ηκήκα ζην νπνίν δηεμήρζε ε πηινηηθή εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο ηνπ 

Κχθινπ ηνπ Νεξνχ, άλεθε ζε έλα λεπηαγσγείν ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, 

απνηεινχληαλ ζπλνιηθά απφ 22 παηδηά (10 λήπηα θαη 12 πξνλήπηα). Σέζζεξα (4) απφ 

ηα παηδηά θαηάγνληαλ απφ άιιεο, εθηφο ηεο Διιάδαο ρψξεο, ηξία (3) απφ απηά 

δπζθνιεχνληαλ αξθεηά ζηε γιψζζα, ελψ έλα άιιν έθιαηγε θαζεκεξηλά θαη δελ 

ζπκκεηείρε ζε θακία δξαζηεξηφηεηα. χκθσλα κε ελεκέξσζε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο ην παηδί απηφ είρε πξφβιεκα κε  ηε γιψζζα, θαη 

δπζθνιεπφηαλ πνιχ κε ηνλ απνρσξηζκφ απφ ηε κεηέξα.  

Χο πξνο ην ππφ επεμεξγαζία ζέκα, νη εθπαηδεπηηθνί επηζήκαλαλ, πσο ζην 

ηκήκα, είρε γίλεη αλαθνξά ζην παξειζφλ ζηηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ λεξνχ θαη 

ζηνλ Κχθιν ηνπ λεξνχ θάπνηα βξνρεξή εκέξα. Οη ψξεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ 
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θαζεκεξηλά ε δηδαζθαιία ήηαλ κεηαμχ 11:45-14:00 ρσξίο δηαθνπή ή δηάιεηκκα, 

θαζψο ηελ πεξίνδν εθείλε ε ξνπηίλα ηνπ λεπηαγσγείνπ δελ επέηξεπε ηελ επεμεξγαζία 

ηνπ ζέκαηνο άιιεο ψξεο.  

Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, εμεηάδνληαο φιεο ηηο 

παξακέηξνπο, ηηο δπζθνιίεο θαη ηα φπνηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγήζεθαλ, 

νδεγεζήθακε ζηηο αθφινπζεο αιιαγέο ηεο Γηδαθηηθήο Μαζεζηαθήο Αθνινπζίαο θαη 

ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ: 

1. Αξρηθά έγηλε κία αιιαγή κίαο εηθφλαο ηεο παξνπζίαζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηελ 1
ε
 Γξαζηεξηφηεηα ηεο Δλφηεηαο 1: Σν Νεξφ. ηελ πηινηηθή εθαξκνγή 

ππήξρε κία εηθφλα πνπ αλαπαξηζηνχζε έλα ηνπίν κε ζάιαζζα θαη ζχλλεθα 

ζηνλ νπξαλφ, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ ην λεξφ ζηελ αέξηα 

κνξθή ηνπ. Όκσο επεηδή ζηελ εηθφλα απηή ηα παηδηά επηθεληξψλνληαλ 

πεξηζζφηεξν ζην λεξφ, ζε πγξή κνξθή, δειαδή ζηε ζάιαζζα, επηιέρηεθε κία 

άιιε εηθφλα, κφλν κε ζχλλεθα, κε ζθνπφ λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηελ αέξηα 

κνξθή ηνπ λεξνχ.  

2. Γχν επηπιένλ αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Δλφηεηα 2: Οη ηξεηο 

Φπζηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νεξνχ, ήηαλ ζηα θχιια εξγαζίαο 2.1. «ΟΗ 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ» θαη 2.2. «ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΖ» (βι. παξάξηεκα 1 θαη 2, 

Βηβι. Γξαζηεξηνηήησλ). ην πξψην θχιιν εξγαζίαο φπνπ αλαπαξηζηνχληαη 

εηθνληθά ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο  κεηαβνιψλ ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

λεξνχ, δχν απφ ηηο εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 

παξαγφλησλ ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη νη κεηαβνιέο, δειαδή ε ςχμε θαη ε 

ζέξκαλζε, αληηθαηαζηήζεθαλ. Απηφ έγηλε έηζη ψζηε, φπνπ ζέξκαλζε λα 

ππάξρεη κία θαηζαξφια ζε αλακκέλν κάηη θνπδίλαο θαη φπνπ ςχμε, λα 

ππάξρεη έλα ςπγείν. Απηή ε αιιαγή έγηλε κε ζθνπφ ηα παηδηά λα βνεζεζνχλ 

πεξηζζφηεξν, θαζψο ζηνλ πίλαθα αλαθνξάο (βι. ζει. 242) πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε πξνεγνπκέλσο γηα ηηο κεηαβνιέο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο 

ηνπ λεξνχ, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππήξραλ απηέο νη δχν εηθφλεο. ην δεχηεξν 

θχιιν εξγαζίαο ε κφλε αιιαγή είρε λα θάλεη κε ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ 

εηθφλσλ πξνο ηαμηλφκεζε, έηζη ψζηε λα είλαη πην επθξηλείο πξνο ηα παηδηά. 

3. Μία ηξίηε θαη ζεκαληηθφηαηε αιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ ζηελ 

Δλφηεηα 3: Ο Κχθινο ηνπ Νεξνχ-Μειέηε κνληέισλ, ζην ηξίην κνληέιν-

ράξηηλε θαηαζθεπή ηνπ Κχθινπ ηνπ Νεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε 
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δηδαζθαιία. Σν απιφ απηφ κνληέιν απηφ έπεηηα απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

θαηλνκέλσλ ηνπ Τδξνινγηθνχ Κχθινπ θαηαζθεπάζηεθε κε ηελ ρξήζε έμη (6) 

θαξηειψλ, νη νπνίεο φηαλ ηνπνζεηνχληαλ δηαδνρηθά νινθιήξσλαλ έλαλ θχθιν 

λεξνχ (βι. παξάξηεκα 1, Τιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηδαζθαιία). 

Όκσο επεηδή γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ειηθία θαη νκάδα παηδηψλ απνδείρηεθε 

πσο ην ζρήκα απηφ ήηαλ αξθεηά πνιχπινθν πξνο θαηαλφεζε, 

θαηαζθεπάζηεθε έλα αθφκε πην ζπκππθλσκέλν κνληέιν κε ηέζζεξα βαζηθά 

θαηλφκελα ηνπ Τδξνινγηθνχ Κχθινπ (Απνξξνή-Δμάηκηζε-πκπχθλσζε-

Τγξνπνίεζε) (βι. παξάξηεκα 2, Τιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε 

δηδαζθαιία). Καηά ζπλέπεηα πξαγκαηνπνηήζεθε αιιαγή θαη ζην θχιιν 

εξγαζίαο 3.1. « Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ Δ ΔΗΚΟΝΔ», θαζψο ε 

απεηθφληζε ησλ θαηλνκέλσλ έκνηαδε πνιχ κε απηή ησλ θαξηειψλ ηνπ 

κνληέινπ, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα ζπκνχληαη θαιχηεξα ηη αλαπαξηζηά θάζε 

εηθφλα. 

4. ηελ θχξηα εθαξκνγή πξαγκαηνπνηήζεθε θαη κία πξνζζήθε ζηελ Δλφηεηα 4: 

Έξγα Αμηνιφγεζεο, ζην ηέινο ηεο δεχηεξεο δξαζηεξηφηεηαο. Δθεί δεηήζεθε 

απφ ηα παηδηά λα ζπκπιεξψζνπλ έλα ηειεπηαίν θχιιν εξγαζίαο , ην 4. «Ο 

ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΤΜΠΛΖΡΧΖ» φπνπ έπξεπε λα ζρεδηάζνπλ φπσο 

ζπκφληαλ ην θαηλφκελν πνπ έιεηπε απφ ην δνζκέλν Κχθιν ηνπ Νεξνχ. Απηή ε 

πξνζζήθε έγηλε κε ζθνπφ ηελ εγθπξφηεξε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ σο 

πξνο ηελ θαηαλφεζε ηεο δηαδνρήο ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ Τδξνινγηθνχ Κχθινπ. 

5. Χο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο ΓΜΑ,  πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηα κηζά παηδηά 

ηνπ ηκήκαηνο, φπνπ δηεμήρζε ε θχξηα εθαξκνγή, ζπλεληεχμεηο πξνειέγρνπ θαη 

κεηαειέγρνπ, έηζη ψζηε λα ππάξμεη κία πην μεθάζαξε εηθφλα ησλ ηδεψλ ησλ 

παηδηψλ γηα ην ππφ επεμεξγαζία ζέκα, αιιά θαη ηεο πηζαλήο αιιαγήο κεηά ηε 

δηδαζθαιία. Δπίζεο κε ηνλ ηξφπν απηφ έγηλε κία πξνζπάζεηα πνζνηηθνπνίεζεο 

θάπνησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Οη ζπλεληεχμεηο απηέο δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή εμαηηίαο ηνπ θνξησκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ λεπηαγσγείνπ ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Όπσο 

φκσο θάλεθε αξγφηεξα, ην γεγνλφο απηφ δελ δεκηνχξγεζε νπζηψδε δεηήκαηα 

ζηελ θχξηα εθαξκνγή. 

6. Σέινο, ζρεηηθά κε ηα θχιια παξαηήξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηηο δχν 

εθαξκνγέο, δελ έγηλαλ θάπνηεο αιιαγέο σο πξνο ηνπ άμνλεο θαη ηα έξγα, 

θαζψο δελ ζεσξήζεθε αλαγθαίν, παξά κφλν ην γεγνλφο φηη ζηελ θχξηα  
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εθαξκνγή ππήξμε κία πην ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

παηδηψλ, έηζη ψζηε λα ππάξμεη πην μεθάζαξε εηθφλα σο πξνο ην ελδηαθέξνλ ή 

ηελ δπζθνιία ησλ παηδηψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Γηδαθηηθήο Μαζεζηαθήο 

Αθνινπζίαο.  

 

2.5.2. Κύξηα Εθαξκνγή ηεο Δηδαθηηθήο Μαζεζηαθήο Αθνινπζίαο 

Ζ θχξηα εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο ηνπ Κχθινπ ηνπ Νεξνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

θιαζηθφ ηκήκα ηνπ ίδηνπ λεπηαγσγείνπ. Σν ηκήκα απνηεινχληαλ ζπλνιηθά απφ 24 

παηδηά (12 λήπηα θαη 12 πξνλήπηα), απφ ηα νπνία δελ θάλεθε θάπνην λα έρεη ηδηαίηεξε 

δπζθνιία ζηελ ειιεληθή γιψζζα, θαζψο θάπνηα λήπηα είραλ θαηαγσγή δηαθνξεηηθή 

ηεο ειιεληθήο. Ζ Γηδαθηηθή Μαζεζηαθή Αθνινπζία πξαγκαηνπνηνχληαλ θαζεκεξηλά 

ζην δηάζηεκα κεηαμχ 09:00-11:00, επίζεο ρσξίο ελδηάκεζν δηάιεηκκα, γηα ηνπο 

ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή. 

Χο πξνο ην ζέκα πνπ επεμεξγαδφκαζηε, ε εθπαηδεπηηθφο καο ελεκέξσζε πσο 

είραλ θάλεη θάπνηεο ζπδεηήζεηο κε ηα παηδηά γηα ηνλ Κχθιν ηνπ Νεξνχ ην 

Φζηλφπσξν, κε αθνξκή θάπνηεο βξνρεξέο εκέξεο (δελ ην είραλ δηδάμεη κε 

νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θχιια εξγαζίαο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά είπε). 

 

2.6. Μέζνδνο αλάιπζεο δεδνκέλσλ  

ην ππνθεθάιαην απηφ πεξηγξάθνπκε πσο αλαιχζεθαλ ηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

δεδνκέλα, πνπ ζπιιέμακε απφ ην δείγκα καο, απφ ηα ηεζη πξν-ειέγρνπ θαη κεηά-

ειέγρνπ, ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε απφ ην αλαζηνραζηηθφ θείκελν θαη απφ ην 

θχιιν παξαηήξεζεο. 

2.6.1. Σπλεληεύμεηο πξν ειέγρνπ/κεηαειέγρνπ - Αλάδεημε θαηεγνξηώλ 

 Ζ αλάιπζε δεδνκέλσλ ησλ ηεζη πξνειέγρνπ θαη κεηαειέγρνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

θαηά έξγν θαη εξψηεζε. Μειεηήζακε ηηο απαληήζεηο θαη ησλ (12) δψδεθα λεπίσλ 

πξηλ θαη κεηά ηε δηδαζθαιία θαη πξνρσξήζακε ζηε δεκηνπξγία θαηεγνξηψλ. ηε 

ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

παηδηψλ ζε θάζε έξγν θαη εξψηεζε, αλαδεηθλχνληαο παξάιιεια ηηο αληίζηνηρεο 

θαηεγνξίεο. 

 

1
ν
 ΔΡΓΟ/1

ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Ζ ΑΞΗΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

ηελ 1
ε
 Δξψηεζε ηνπ 1

νπ
 Έξγνπ «Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην 

ρξεηαδφκαζηε;» φηαλ ηα παηδηά αλαθέξνληαλ ζε θάπνηα ρξήζε ηνπ λεξνχ απφ ηνλ 
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άλζξσπν, θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία α) Υξήζε ηνπ λεξνύ 

από ηνλ άλζξσπν (π.ρ., …επεηδή αλ δελ πηνύκε ζα πεζάλνπκε, …γηα λα πιέλνπκε ηα 

ρέξηα  καο, …γηα λα θάλνπκε πεηξάκαηα…, γηαηί ράλνπκε λεξό όηαλ… ηδξώλνπκε), 

φηαλ αλαθέξνληαλ ζε ρξήζε ηνπ λεξνχ απφ ηα άιια έκβηα φληα, θαηαηάζζακε ηελ 

απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία β) Υξήζε ηνπ λεξνύ από ηα άιια έκβηα όληα (π.ρ. 

…ηα θπηά θαη ηα ςάξηα ην ρξεηάδνληαη…, ηα δώα αλ δελ πηνύλε ζα πεζάλνπλ…, ην 

ρξεηάδνληαη ηα δέληξα θαη ηα κηθξά θπηά…), ζηελ θαηεγνξία γ) Υξεζηκόηεηα γηα ην 

πεξηβάιινλ θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο, φηαλ αλαθέξνληαλ ζε απηφ αθξηβψο 

πνπ αλαθέξεη ην φλνκα ηεο θαηεγνξίαο ηε ρξεζηκφηεηα δειαδή ηνπ λεξνχ γηα ην 

πεξηβάιινλ (π.ρ. γηαηί ρσξίο απηφ… δελ ζα έρεη ζάιαζζεο, πνηάκηα, ιίκλεο, δελ ζα 

είλαη έηζη ν θόζκνο., …γηαηί ν ήιηνο ζηεγλώλεη ηα πάληα…) θαη ηέινο φηαλ ηα παηδηά 

αλαθέξνληαλ ζηελ έιιεηςε λεξνχ γηα ηνλ άλζξσπν, θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο 

ζηελ θαηεγνξία δ) Έιιεηςε λεξνύ (π.ρ., …ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ λα 

πηνύλε, …γηαηί όινη έρνπλ δηθαίσκα λα έρνπλ λεξό…).  ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ  

ζηε ζειίδα 50 παξαηεξείηαη φηη ε δ θαηεγνξία πξνέθπςε θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ ηεζη 

κεηά-ειέγρνπ, ελψ θαλέλα παηδί δελ αλέθεξε παξάδεηγκα ηεο  γ θαηεγνξίαο ζην ηεζη 

κεηά-ειέγρνπ, κεηά ηε δηδαζθαιία. Σν ηειεπηαίν, πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη ε δηδαζθαιία γηα ηε θνηλσληθή αμία ηνπ λεξνχ επηθεληξψζεθε θπξίσο ζε ζέκαηα 

πνπ αθνξνχζαλ ηηο ηξεηο πξψηεο θαηεγνξίεο. 

 

1
ν
  ΔΡΓΟ /2

ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΒΡΟΥΖ 

ηελ 2
ε
 Δξψηεζε ηνπ 1

νπ
 Έξγνπ «Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο 

γίλεηαη;» νη εμεγήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηα παηδηά ζπλέπεζαλ, κεηά απφ αλαζθφπεζε 

ζηε βηβιηνγξαθία, κε απαληήζεηο παηδηψλ απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο θαη γηα ην ιφγν 

απηφ δαλεηζηήθακε ηηο ηξεηο πξψηεο θαηεγνξίεο αλάιπζεο απφ ηελ έξεπλα ησλ 

Υξεζηίδνπ θ. ζπλ. (2003). Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ νη εμεγήζεηο ησλ παηδηψλ 

πεξηιάκβαλαλ κηα ζρεηηθά ζχλζεηε θπζηθή δηεξγαζία πνπ ζε έλα επίπεδν εξκήλεπε 

βαζηθέο δηεξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν, φπσο ε εμάηκηζε, 

θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία α) Απνδεθηέο εμεγήζεηο (π.ρ., 

..από ηα ζύλλεθα, πξώηα βγαίλεη ν ήιηνο, κεηά είλαη ε εμάηκηζε, νη πδξαηκνί θάλνπλ ην 

ζύλλεθν θαη βξέρνπλ.. ), φηαλ νη εμεγήζεηο ησλ παηδηψλ πεξηιάκβαλαλ πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ ζηνηρείσλ ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ, ρσξίο φκσο λα δίλνπλ απνδεθηέο εξκελείεο 

ησλ θπζηθψλ κεραληζκψλ πνπ πεξηέρνπλ, ηφηε θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ 

θαηεγνξία β) Δλδηάκεζεο εμεγήζεηο (π.ρ., ..ν πδξαηκόο πεγαίλεη επάλσ, ζρεδηάδεη έλα 
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ζύλλεθν θαη βξέρεη), φηαλ νη εμεγήζεηο ησλ παηδηψλ ήηαλ ηαπηνινγηθέο, φηαλ δειαδή 

ην παηδί πξφηεηλε κία εμήγεζε γηα ην θαηλφκελν ηεο βξνρήο, αιιά ην ζπλέδεε κε ηελ 

έλλνηα ηεο θαθνθαηξίαο ή / θαη  ηειενινγηθέο, ζηηο νπνίεο απέδηδε ηε βξνρή είηε ζε 

ζετθή βνχιεζε, είηε ζην ζθνπφ ηεο ηθαλνπνίεζεο βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ έκβησλ 

φλησλ, ηφηε θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπ ζηελ θαηεγνξία γ) Με απνδεθηέο 

εμεγήζεηο (π.ρ., ε βξνρή έξρεηαη από ηνλ νπξαλό… θηηάρλεηαη από ηα ζύλλεθα όηαλ 

αλαθαηεύνληαη), ηέινο φηαλ ηα παηδηά δελ έδηλαλ θακία εμήγεζε θαηαηάζζακε ηελ 

απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία δ) Κακία εμήγεζε (π.ρ., …δελ μέξσ πσο γίλεηαη…). 

 

 

 

1
ν
 ΔΡΓΟ/3

ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Ζ ΤΣΑΖ  ΣΟΤ ΤΝΝΔΦΟΤ 

ηελ 3
ε
 Δξψηεζε ηνπ 1

νπ
 Έξγνπ «Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;» φηαλ ηα 

παηδηά ππέζεηαλ ζσζηά ην βαζηθφ ζηνηρείν ησλ ζχλλεθσλ, δειαδή λεξφ ή πδξαηκφ, 

θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία α) Νεξό ή Τδξαηκόο (π.ρ., ..από 

πδξαηκνύο…), φηαλ ππέζεηαλ πσο ηα ζχλλεθα είλαη θηηαγκέλα απφ θάηη άιιν, 

θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία β) Άιια ζηνηρεία (π.ρ., …από 

θαπλό…. θηηάρλνπκε ζόκπα από ηνύβια θαη βάδνπκε θσηηά, έρεη κία ιεθάλε κε λεξό, 

θάλνπκε κε ηα πόδηα κπακ θαη ν θαπλόο ηξνκάδεη, γίλεηαη ζύλλεθν θαη βξέρεη…), φηαλ 

ε απάληεζε ησλ παηδηψλ ήηαλ πεξηγξαθηθή, ηελ θαηαηάζζακε  ζηελ θαηεγνξία γ) 

Πεξηγξαθή (π.ρ., …από γθξη ρξώκα…), ελψ φηαλ δελ έθαλαλ θακία ππφζεζε, 

θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία δ) Κακία απάληεζε (π.ρ., δελ 

μέξσ). 

 

1
ν
 ΔΡΓΟ/4

ε
 ΔΡΧΣΖΖ: ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ ΣΔΡΔΟ Δ ΤΓΡΟ 

ηελ 4
ε
 εξψηεζε ηνπ 1

νπ
 έξγνπ «Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε 

πνιιέο ψξεο ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί;» φηαλ ηα παηδηά ππέζεηαλ 

ζσζηά ην θαηλφκελν, δειαδή ππέζεηαλ πσο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην θαηλφκελν ηεο 

ηήμεο, θάλνληαο παξάιιεια αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε 

κεηαβνιή ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ,  θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο 

ζηελ θαηεγνξία α) σζηή κε αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο κεηαβνιήο ηεο ΦΚ ηνπ 

λεξνύ (π.ρ. Θα ιηώζεη από ηνλ ήιην θαη ζα κείλεη λεξό), φηαλ ππέζεηαλ ζσζηά ην 

θαηλφκελν, ρσξίο φκσο λα θάλνπλ αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο κεηαβνιήο ηεο 

θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ, θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία β) 
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σζηή ρσξίο αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο κεηαβνιήο ηεο ΦΚ ηνπ λεξνύ (π.ρ. Θα 

ιηώζεη θαη ζα γίλεη λεξό), ελψ φηαλ ππέζεηαλ ιάζνο ηε κεηαβνιή ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ, θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία γ) Λάζνο 

(π.ρ. Θα ιηώζεη θαη ζα γίλεη πάγνο).  

 

1
ν
 ΔΡΓΟ/5

ε
 ΔΡΧΣΖΖ: ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ ΤΓΡΟ Δ ΣΔΡΔΟ 

ηελ 5
ε
 Δξψηεζε ηνπ 1

νπ
 έξγνπ «Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε 

λεξφ ηη ζα πάζεη; Γηαηί;» φηαλ ηα παηδηά ππέζεηαλ ζσζηά ην θαηλφκελν, δειαδή 

ππέζεηαλ πσο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην θαηλφκελν ηεο πήμεο, θάλνληαο παξάιιεια 

αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε κεηαβνιή ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ,  θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία α) σζηή 

κε αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο κεηαβνιήο ηεο ΦΚ ηνπ λεξνύ (π.ρ. Θα παγώζεη, ζα 

γίλεη πάγνο από ην πνιύ θξύν), φηαλ ππέζεηαλ ζσζηά ην θαηλφκελν, ρσξίο φκσο λα 

θάλνπλ αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο κεηαβνιήο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ, 

θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία β) σζηή ρσξίο αλαθνξά ζηνπο 

παξάγνληεο κεηαβνιήο ηεο ΦΚ ηνπ λεξνύ (π.ρ. Θα παγώζεη θαη δελ ζα κπνξνύκε λα 

ην πηνύκε). 

 

1
ν
 ΈΡΓΟ/6

ε
 ΔΡΧΣΖΖ: ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ ΤΓΡΟ Δ ΑΔΡΗΟ 

ηελ 6
ε
 Δξψηεζε ηνπ 1

νπ
 Έξγνπ «Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ 

γηα πνιιέο κέξεο ηη ζα πάζεη; Γηαηί;» φηαλ ηα παηδηά ππέζεηαλ ζσζηά ην θαηλφκελν, 

δειαδή ππέζεηαλ πσο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην θαηλφκελν ηεο εμάηκηζεο θαη ην λεξφ 

ζα κεηαηξαπεί απφ πγξφ ζε αέξην, θάλνληαο παξάιιεια αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο 

ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε κεηαβνιή ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ,  

θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία α) σζηή κε αλαθνξά ζηνπο 

παξάγνληεο κεηαβνιήο ηεο ΦΚ ηνπ λεξνύ (π.ρ., Θα εμαηκηζηεί θαη ζα γίλεη πδξαηκόο 

από ηνλ ήιην), φηαλ ππέζεηαλ ζσζηά ην θαηλφκελν, ρσξίο φκσο λα θάλνπλ αλαθνξά 

ζηνπο παξάγνληεο κεηαβνιήο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ, θαηαηάζζακε ηελ 

απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία β) σζηή ρσξίο αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο 

κεηαβνιήο ηεο ΦΚ ηνπ λεξνύ (π.ρ. Θα γίλεη πδξαηκόο, ζα κείλεη άδεην ην πνηήξη), 

φηαλ ππέζεηαλ ιάζνο ηε κεηαβνιή ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ ή φηαλ 

ππέζεηαλ πσο δελ ζα ππάξμεη κεηαβνιή ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ, 

θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία γ) Λάζνο (π.ρ. Θα ιηώζεη ην λεξό, 

ζα δεζηαζεί θαη δελ ζα κπνξνύκε λα ην πηνύκε).  
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1
ν
 ΔΡΓΟ/7

ε
 ΔΡΧΣΖΖ:  ΣΟ ΝΔΡΟ ΣΖ ΓΖ ΓΔΝ ΣΔΛΔΗΧΝΔΗ ΛΟΓΧ ΣΟΤ 

ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ 

ηελ 7
ε
 Δξψηεζε ηνπ 1

νπ
 Έξγνπ «Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο 

ιίκλεο δελ ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη, ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε εξψηεζε;)» φηαλ ηα παηδηά ππέζεηαλ ζσζηά πσο απηφ ζπκβαίλεη επεηδή 

επαλαιακβάλεηαη ζπλερψο ν Κχθινο ηνπ Νεξνχ, ή έθαλαλ αλαθνξά ζε θαηλφκελα 

ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ πνπ επαλαιακβάλνληαη,  ηφηε θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή 

ηνπο ζηελ θαηεγνξία α) σζηή (π.ρ., Γηαηί γίλεηαη ν θύθινο ηνπ λεξνύ θαη βξέρεη θαη 

εμαηκίδεηαη θαη πάιη ην ίδην, Γηαηί βξέρεη κεηά θαη γη’ απηό δελ ηειεηώλεη), ελψ φηαλ 

ππέζεηαλ θάηη άιιν εθηφο ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο 

ζηελ θαηεγνξία β) Λάζνο (π.ρ., Γελ ηειεηώλεη, γηαηί άκα ζέινπλ λα πάλε γηα κπάλην νη 

άλζξσπνη λα πάλε). 

 

2
ν
 ΔΡΓΟ: Ζ ΓΗΑΓΟΥΖ ΣΧΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ  

ην 2
ν
 Έξγν «Γηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ Κχθινπ ηνπ Νεξνχ: Δμάηκηζε: Νεξφ πνπ 

εμαηκίδεηαη, πκπχθλσζε: Γεκηνπξγία ζχλλεθσλ, Τγξνπνίεζε: Μέζσ 

θαηαθξεκληζκάησλ απφ ηα ζχλλεθα , Απνξξνή: Δπηζηξνθή λεξνχ ζηε ζάιαζζα», 

φηαλ ηα παηδηά ηνπνζεηνχζαλ δηαδνρηθά ηηο ηέζζεξηο θάξηεο κε ηε ζσζηή ρξνληθή 

ζεηξά
8
, ηφηε θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία α) σζηή (π.ρ., . Όηαλ 

βξέρεη θαη ρηνλίδεη πάεη ην λεξό ζηε ζάιαζζα, εμαηκίδεηαη, γίλεηαη ζύλλεθν θαη βξέρεη… 

παλεύθνιν.) , ελψ φηαλ ηα παηδηά ηνπνζεηνχζαλ ηηο θάξηεο κε ιάζνο ρξνληθή ζεηξά, 

αθφκε θαη αλ ππήξραλ ιηγφηεξα απφ ηέζζεξα ιάζε, ηνπνζεηνχζακε ηελ απάληεζή 

ηνπο ζηελ θαηεγνξία β) Λάζνο, γηαηί κε ηελ αηηηνιφγεζή ηνπο γηλφηαλ αληηιεπηφ φηη 

δελ θαηάιαβαλ ηε δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ(π.ρ., Γηαηί ην 

πξσί βγαίλεη ν ήιηνο, ην κεζεκέξη είλαη επάλσ, ην απόγεπκα θξύβεηαη θαη ην βξάδπ 

βξέρεη.). 

 

3
ν
 ΔΡΓΟ: ΟΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΚΑΣΑΣΖΖ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

ην 3
ν
 Έξγν «Φπζηθέο Καηαζηάζεηο Νεξνχ – Αληηζηνίρηζε: Θάιαζζα + ήιηνο = 

πδξαηκφο ή ζχλλεθν (θάξηα ππνβνήζεζεο-ζάιαζζα πνπ εμαηκίδεηαη),  χλλεθν + 

βνπλφ = βξνρή (θάξηα ππνβνήζεζεο- βνπλφ κε ρηφλη),  Υηνλάλζξσπνο + ήιηνο = λεξφ 

                                                
8 ην ζπγθεθξηκέλν έξγν φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, δελ καο ελδηέθεξε πνηα θάξηα-θαηλφκελν 

ζα ηνπνζεηνχληαλ ζηελ αξρή, αξθεί λα ήηαλ ζσζηή ε δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ. 
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(θάξηα ππνβνήζεζεο-ρηνλάλζξσπνο πνπ ιηψλεη) », φηαλ ηα παηδηά ππέζεηαλ ζσζηά 

ηελ θάξηα πνπ ζπκπιήξσλε ην δεπγάξη ρσξίο θακία βνήζεηα, θαηαηάζζακε ηελ 

απάληεζή ηνπ ζηελ θαηεγνξία α) σζηά, φηαλ ππέζεηαλ ηε ζσζηή θάξηα κε κία 

βνήζεηα (δειαδή ηελ θάξηα ππνβνήζεζεο), θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ 

θαηεγνξία β) σζηά κε 1 βνήζεηα, φηαλ επέιεγαλ ηε ζσζηή θάξηα, εθηφο απφ ηελ 1
ε
 

βνήζεηα, κε κία 2
ε
 ιεθηηθή βνήζεηα θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία 

γ) σζηά κε 2 βνήζεηεο, ελψ φηαλ παξά ηηο 2 βνήζεηεο παξέκελαλ ζηελ αξρηθή 

ιαλζαζκέλε ηνπο άπνςε, θαηαηάζζακε ηελ απάληεζή ηνπο ζηελ θαηεγνξία δ) Γελ 

κπνξεί.  

 

 

2.6.2.  Αλαζηνραζηηθό θείκελν 

Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ αλαζηνραζηηθνχ θεηκέλνπ ρξεηάζηεθε λα αθαηξεζνχλ ηα 

πεξηγξαθηθά ζηνηρεία θαη λα γίλεη ζπκπχθλσζε ζηα θχξηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ, ηα 

ζεκεία εθείλα δειαδή, ηα νπνία βνήζεζαλ ψζηε λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά καο 

εξσηήκαηα.  

 

2.6.3.  Φύιιν Παξαηήξεζεο 

Όπσο παξαπάλσ ζην αλαζηνραζηηθφ θείκελν, έηζη θαη ζην θχιιν παξαηήξεζεο, γηα 

ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ καο παξείρε, απνζπάζηεθαλ ηα ηεθκήξηα. Κπξίσο 

δειαδή ζπγθεληξψζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ νη δηάινγνη κεηαμχ ησλ παηδηψλ ή κεηαμχ 

παηδηψλ θαη εξεπλήηξηαο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θάζε έξγν ηεο Γηδαθηηθήο 

Μαζεζηαθήο Αθνινπζίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

3.1.  Απνηειέζκαηα αλά έξγν ησλ ηεζη πξν-ειέγρνπ θαη κεηά-ειέγρνπ 

Παξαθάησ παξαζέηνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ησλ παηδηψλ αλά έξγν, κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο. 

ην 1
ν
 Έξγν/1

ε
 Δξώηεζε γηα ηελ αμία ηνπ λεξνχ φια ηα παηδηά θαη ζηηο δχν 

ζπλεληεχμεηο ζπκπεξηέιαβαλ ζηηο απαληήζεηο ρξήζεηο ηνπ λεξνχ απφ ηνλ άλζξσπν 

(π.ρ. …γηαηί ην πίλνπκε, θηηάρλνπκε ρηνλάλζξσπν…, …πιέλνπκε ηα πηάηα) . Γηα ηε 

ρξήζε ηνπ λεξνχ απφ άιια έκβηα φληα, φπσο ηα δψα θαη ηα θπηά, ελψ ζην ηεζη 

πξνειέγρνπ κφλν ηξία (3) παηδηά  αλέθεξαλ απηήλ ηελ θαηεγνξία ζηηο απαληήζεηο 

ηνπο(π.ρ. γηαηί ρσξίο απηό… δελ ζα πνηίδνληαη ηα θπηά από ηε βξνρή…), ζην ηεζη 

κεηαειέγρνπ ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ απμήζεθε ζηα  έληεθα (11) (π.ρ. …ην ρξεηάδνληαη 

ηα ςάξηα, ηα δώα, ηα ινπινύδηα). Σε ρξεζηκφηεηα γηα ην πεξηβάιινλ αλέθεξαλ δχν 

(2) παηδηά ζηε ζπλέληεπμε πξηλ ηε δηδαζθαιία (π.ρ. …γηαηί ρσξίο απηό… δελ ζα έρεη 

ζάιαζζεο, πνηάκηα, δελ ζα είλαη έηζη ν θόζκνο.), ελψ ζην ηεζη κεηαειέγρνπ θαλέλα. 

Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ ελφηεηα ηεο Γηδαθηηθήο 

Μαζεζηαθήο Αθνινπζίαο γηα ηελ θνηλσληθή αμία ηνπ λεξνχ δφζεθε κεγαιχηεξε 

έκθαζε ζηελ ρξήζε ηνπ λεξνχ γηα ηα έκβηα φληα. Σέινο, ελψ ζην ηεζη πξνειέγρνπ 

θαλέλα παηδί δελ αλέθεξε ηελ έιιεηςε λεξνχ ζηηο απαληήζεηο ηνπ, ζην ηεζη 

κεηαειέγρνπ έγηλε αλαθνξά απφ ηξία (3) παηδηά(π.ρ. …θαη ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ 

δελ έρνπλ λα πηνύλε).  

 

 

Πίλαθαο 1.1.1.  1
ν
 Έξγν/1

ε
 Εξώηεζε: H αμία ηνπ λεξνύ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΣ ΜΔΣΑ-

ΔΛΔΓΥΟΤ 

Υξήζε λεξνύ από ηνλ 

άλζξσπν 

Π19,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6, 

Π7,Π8,Π9,Π10,Π11,Π12 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6, 

Π7,Π8,Π9,Π10,Π11,Π12 

Υξήζε λεξνύ από ηα 

άιια έκβηα όληα 
Π7,Π8,Π12 

Π2,Π3,Π4,Π5,Π6, 

Π7,Π8,Π9,Π10,Π11,Π12 

Υξεζηκόηεηα γηα ην 

πεξηβάιινλ 
Π7,Π12 Καλέλα παηδί 

Έιιεηςε λεξνύ Καλέλα παηδί             Π1,Π2,Π4, 

 

 

                                                
9 Όπνπ Π1, Π2… ελλνείηαη παηδί 1, παηδί 2 θιπ. 
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Πίλαθαο 1.1.2. 1
ν
 ΔΡΓΟ/1

ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Ζ ΑΞΗΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΗΓΗΧΝ 

Δ ΣΔΣ ΠΡΟ-

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΗΓΗΧΝ 

Δ ΣΔΣ ΜΔΣΑ-

ΔΛΔΓΥΟΤ 

Υξήζε λεξνύ από ηνλ 

άλζξσπν 
12 12 

Υξήζε λεξνύ από ηα άιια 

έκβηα όληα 
  3                   11 

Υξεζηκόηεηα γηα ην 

πεξηβάιινλ 
  2   0 

Έιιεηςε λεξνύ   0   3 

 

 

ην 1
ν
 Έξγν/2

ε
 Δξώηεζε γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο βξνρήο ελψ ζην ηεζη πξνειέγρνπ 

κφλν 1 παηδί έδσζε απνδεθηή εμήγεζε (π.ρ. Δμαηκίδεηαη ην λεξό θαη θηηάρλεη έλα 

ζύλλεθν θαη κεηά βξέρεη. Πξώηα ξίρλεη ζηαγνλίηζεο θαη κεηά πην πνιύ.) θαη έλα 

ελδηάκεζε(π.ρ. Όηαλ έρεη δπλαηό ήιην ηξαβάεη ην λεξό επάλσ θαη ην απόγεπκα πνπ 

θεύγεη ν ήιηνο θαη έξρνληαη ηα ζύλλεθα θαη ζα βξέρεη.), απφ ηα ππφινηπα 10 ηα 6 

έδσζαλ κε απνδεθηέο εμεγήζεηο (π.ρ. Οη άλζξσπνη ηελ παίξλνπλ θαη ηελ θηηάρλνπλ) 

θαη ηα 4 θακία εμήγεζε (π.ρ. Γελ μέξσ πσο γίλεηαη). Ο αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ 

έδσζαλ απνδεθηέο θαη ελδηάκεζεο εμεγήζεηο απμήζεθε ζηα 7 (π.ρ. Η ζάιαζζα 

εμαηκίδεηαη, γίλεηαη πδξαηκόο, αλεβαίλεη πάλσ, γίλεηαη ζύλλεθν θαη όηαλ πάεη θάπνπ 

πνπ έρεη θξύν βξέρεη) θαη 4 (π.ρ. εμαηκίδεηαη ην λεξό θαη γίλεηαη βξνρή) παηδηά 

αληίζηνηρα, ελψ κφλν έλα παηδί έδσζε κε απνδεθηή εμήγεζε (π.ρ. Σν λεξό θηηάρλεηαη 

από ηα ζύλλεθα ζηγά-ζηγά.) θαη θαλέλα παηδί δελ έδσζε θακία εμήγεζε. 

 

Πίλαθαο 1.2.1. 1
ν
 ΔΡΓΟ/2

ε 
ΔΡΧΣΖΖ: Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΒΡΟΥΖ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

Απνδεθηή εμήγεζε Π12 Π4,Π5,Π8,Π9,Π10,Π11,Π12 

Δλδηάκεζε εμήγεζε Π7 Π2, Π3,Π6,Π7 

Με απνδεθηή εμήγεζε Π1,Π2,Π5,Π6,Π10,Π11 Π1 

Κακία εμήγεζε Π3,Π4,Π8,Π9 Καλέλα παηδί 

 

 

Πίλαθαο 1.2.2.  1
ν
 ΔΡΓΟ/2

ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΒΡΟΥΖ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 
ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΣΔΣ ΜΔΣΑ-

ΔΛΔΓΥΟΤ 

Απνδεθηή εμήγεζε 1 7 

Δλδηάκεζε εμήγεζε 1 4 
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Με απνδεθηή εμήγεζε 6 1 

Κακία εμήγεζε 4 0 

 

ην 1
ν
 Έξγν/ 3

ε
 Δξώηεζε γηα ηε ζχζηαζε ησλ ζχλλεθσλ, ζην ηεζη πξνειέγρνπ κφλν 

1 παηδί απάληεζε ζσζηά φηη ηα ζχλλεθα είλαη θηηαγκέλα απφ πδξαηκφ, 5 απφ ηα 

παηδηά απάληεζαλ πσο απνηεινχληαη απφ άιια ζηνηρεία (π.ρ. ..από ρηόλη, …από 

θαπλό..), 3 παηδηά απάληεζαλ πεξηγξαθηθά (π.ρ. από γθξη ρξώκα…), ελψ άιια 3 δελ 

έδσζαλ θακία απάληεζε (π.ρ. Γελ μέξσ).  Οη ζσζηέο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ κεηά ηε 

δηδαζθαιία απμήζεθαλ θαηά πνιχ, θαζψο 11 απφ ηα 12 παηδία, δειαδή πεξίπνπ ην 

92% ησλ παηδηψλ απάληεζαλ ζσζηά γηα ηε ζχζηαζε ηνπ ζχλλεθνπ, ελψ έλα κφλν 

παηδί έδσζε μαλά ηελ ίδηα πεξηγξαθηθή απάληεζε (..από γθξη ρξώκα). 

 

Πίλαθαο 1.3.1. 1
ν
 ΔΡΓΟ/3

ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Ζ ΤΣΑΖ  ΣΟΤ ΤΝΝΔΦΟΤ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

Νεξό ή Τδξαηκόο Π12 
Π1,Π2,Π3,Π4,Π6,Π7,Π8, 

Π9,Π10,Π11,Π12 

Άιια ζηνηρεία 10 Π2,Π4,Π7,Π8,Π11 Καλέλα παηδί     

Πεξηγξαθή Π1,Π3,Π5, Π5   

Κακία απάληεζε Π6,Π9,Π10 Καλέλα παηδί     

 

 

Πίλαθαο 1.3.2. 1
ν
 ΔΡΓΟ/3

ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Ζ ΤΣΑΖ  ΣΟΤ ΤΝΝΔΦΟΤ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

Νεξό ή Τδξαηκόο 1 11 

Άιια ζηνηρεία  5   0 

Πεξηγξαθή 3   1 

Κακία απάληεζε 3   0 

 

                                                
10

 ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη νη απαληήζεηο: από αηκό, θαπλό, ρηόλη, βακβάθη, εθηόο από 

ηελ  απάληεζε ηνπ παηδηνύ 12 ζην ηεζη πξν-ειέγρνπ θαη κεηά-ειέγρνπ, όπνπ είπε αηκό πνπ 

εμαηκίδεηαη θαη ππνζέηνπκε πσο ελλνεί ηνλ πδξαηκό θαη ηνπ παηδηνύ 9, ζην ηεζη κεηά ειέγρνπ, 

όπνπ είπε εμαηκόο, ιέμε ε νπνία πξνέθπςε  από ηελ εμάηκηζε θαη ηνλ πδξαηκό θαη πξνθαλώο 

ελλννύζε ηνλ πδξαηκό.  
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Γξάθεκα 1. Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 1
νπ

 Έξγνπ/ 3
εο

 

Δξώηεζεο γηα ηελ ζύζηαζε ησλ ζύλλεθσλ ζηα ηεζη πξνειέγρνπ θαη 

κεηαειέγρνπ. 

 

ην 1
ν
 Έξγν/4

ε
  Δξώηεζε γηα ηε κεηαβνιή ηνπ λεξνχ απφ ηελ ζηεξεή ζηελ πγξή 

θαηάζηαζε ζην ηεζη πξνειέγρνπ 5 απφ ηα 12 παηδηά έδσζαλ ζσζηή απάληεζε κε 

αλαθνξά ζηνλ παξάγνληα κεηαβνιήο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ (π.ρ. Θα 

ιηώζεη από ηνλ ήιην θαη ζα κείλεη λεξό.).  Σα κηζά απφ ηα παηδηά, δειαδή 6 έδσζαλ 

ζσζηή απάληεζε, αιιά ρσξίο αλαθνξά ζηνλ ήιην ή ηε ζεξκφηεηα σο παξάγνληα 

κεηαβνιήο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ (π.ρ. Θα ιηώζεη θαη ζα γίλεη λεξό), ελψ 

1 παηδί έδσζε ιαλζαζκέλε απάληεζε (π.ρ. Θα ιηώζεη θαη ζα γίλεη πάγνο). ην ηεζη 

πξνειέγρνπ ππήξμε κία εμέιημε σο πξνο ηηο απαληήζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, 

θαζψο φινη εθηφο απφ 1 απάληεζαλ ζσζηά κε αλαθνξά ζηνλ παξάγνληα ζηνλ νπνίν 

νθείιεηαη ε κεηαβνιή ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ (π.ρ. Θα ιηώζεη θαη ζα γίλεη 

λεξό, γηαηί ζα έρεη δέζηε). Σν παηδί πνπ απάληεζε ιάζνο ζηελ εξψηεζε απηή ήηαλ ην 

ίδην κε ηε ιαλζαζκέλε απάληεζε ζην ηεζη πξνειέγρνπ θαη ην νπνίν έδσζε αθξηβψο 

ηελ ίδηα απάληεζε. 

 

Πίλαθαο 1.4.1. 1
ν
 ΔΡΓΟ/4

ε
 ΔΡΧΣΖΖ: ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ 

ΣΔΡΔΟ Δ ΤΓΡΟ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

σζηή κε αλαθνξά ζηνπο Π2,Π3,Π7,Π8,Π9 Π2,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7,Π8,Π9, 

0

2

4

6

8

10

12

Νερό ή 
Υδρατμόσ

Άλλα 
ςτοιχεία 

Περιγραφή Καμία 
απάντηςη

Τεςτ Προελζγχου

Τεςτ Μεταελζγχου
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παξάγνληεο κεηαβνιήο 

ηεο ΦΚ ηνπ λεξνύ 

Π10,Π11,Π12 

σζηή ρσξίο αλαθνξά 

ζηνπο παξάγνληεο 

κεηαβνιήο ηεο ΦΚ ηνπ 

λεξνύ 

Π4,Π5,Π6,Π10,Π11,Π12 Καλέλα παηδί   

Λάζνο Π1 Π1 

 

 

Πίλαθαο 1.4.2. 1
ν
 ΔΡΓΟ/4

ε
 ΔΡΧΣΖΖ: ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ 

ΣΔΡΔΟ Δ ΤΓΡΟ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

σζηή κε αλαθνξά ζηνπο 

παξάγνληεο κεηαβνιήο 

ηεο ΦΚ ηνπ λεξνύ 

5 11 

σζηή ρσξίο αλαθνξά 

ζηνπο παξάγνληεο 

κεηαβνιήο ηεο ΦΚ ηνπ 

λεξνύ 

6 0 

Λάζνο 1 1 

 

 

ην 1
ν
 Έξγν/5

ε
 Δξώηεζε γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ λεξνχ απφ ηελ πγξή ζηελ ζηεξεή 

κνξθή δελ ππήξμε θακία ιαλζαζκέλε απάληεζε ζε θακία απφ ηηο ζπλεληεχμεηο. 

πγθεθξηκέλα ζην ηεζη πξνειέγρνπ 8 παηδηά απάληεζαλ ζσζηά ζηελ εξψηεζε «Αλ 

έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; Γηαηί;» κε αλαθνξά 

ζηνλ παξάγνληα κεηαβνιήο ηεο θπζηθήο ηνπ θαηάζηαζεο (π.ρ. Θα γίλεη παγάθη από ην 

θξύν.), ελψ 4 παηδηά απάληεζαλ ζσζηά ρσξίο αλαθνξά ζηνλ παξάγνληα κεηαβνιήο 

(π.ρ. Θα παγώζεη. Αλ δειαδή ην θισηζήζνπκε δελ ηα θπιήζεη, ζα είλαη θνιιεκέλν, 

πάγνο.).  ηελ εξψηεζε απηή κεηά ηε Γηδαθηηθή Μαζεζηαθή Αθνινπζία, ζηηο 

αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο φια ηα παηδηά απάηεζαλ ζσζηά κε αλαθνξά ζηνλ παξάγνληα 

ζηνλ νπνίν νθείιεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ λεξνχ απφ πγξφ ζε ζηεξεφ (π.ρ. Παγάθη από ην 

θξύν). 

 

Πίλαθαο 1.5.1. 1
ν
 ΔΡΓΟ/5

ε
 ΔΡΧΣΖΖ: ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ ΤΓΡΟ Δ 

ΣΔΡΔΟ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 
ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΣΔΣ ΜΔΣΑ-

ΔΛΔΓΥΟΤ 

σζηή κε αλαθνξά ζηνπο 

παξάγνληεο κεηαβνιήο 

ηεο ΦΚ ηνπ λεξνύ 

Π1,Π3,Π4,Π6,Π8,Π9, 

Π10,Π12 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7, 

Π8,Π9,Π10,Π11,Π12 

σζηή ρσξίο αλαθνξά Π2,Π5,Π7,Π11 Καλέλα παηδί   



57 

 

ζηνπο παξάγνληεο 

κεηαβνιήο ηεο ΦΚ ηνπ 

λεξνύ 

 

 

Πίλαθαο 1.5.2. 1
ν
 ΔΡΓΟ/5

ε
 ΔΡΧΣΖΖ: ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ ΤΓΡΟ Δ 

ΣΔΡΔΟ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 
ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΣΔΣ ΜΔΣΑ-

ΔΛΔΓΥΟΤ 

σζηή κε αλαθνξά ζηνπο 

παξάγνληεο κεηαβνιήο 

ηεο ΦΚ ηνπ λεξνύ 

8 12 

σζηή ρσξίο αλαθνξά 

ζηνπο παξάγνληεο 

κεηαβνιήο ηεο ΦΚ ηνπ 

λεξνύ 

4 0 

 

 

ην 1
ν
 Έξγν/6

ε
 Δξώηεζε γηα ηελ κεηαβνιή ηνπ λεξνχ απφ ζηελ πγξή ζηελ αέξηα 

κνξθή, ζην ηεζη πξνειέγρνπ θαλέλα απφ ηα παηδηά πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο 

ζπλεληεχμεηο δελ απάληεζε ζσζηά (π.ρ. Θα ιηώζεη θαη δελ ζα είλαη έλα θαλνληθό 

λεξό.., .. Γελ ζα πάζεη ηίπνηα, ζα γίλεη παιηό.). εκαληηθή εμέιημε ππήξμε ζηηο 

απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηελ εξψηεζε απηή, «Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα 

πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο ηη ζα πάζεη; Γηαηί;», ζην ηεζη κεηαειέγρνπ θαζψο 7 

απφ ηα παηδηά απάληεζαλ ζσζηά κε αλαθνξά ζηνλ παξάγνληα κεηαβνιήο ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ (π.ρ. Θα ην εμαηκίζεη ν ήιηνο θαη ζα γίλεη πδξαηκόο.), 3 παηδηά 

έδσζαλ ζσζηέο απαληήζεηο, ρσξίο αλαθνξά ζηνλ παξάγνληα κεηαβνιήο (π.ρ. Θα γίλεη 

πδξαηκόο, ζα κείλεη άδεην ην πνηήξη.), ελψ 2 παηδηά παξέκεηλαλ ζε ιαλζαζκέλεο 

απφςεηο (π.ρ. Θα γίλεη δέζηε). 

 

Πίλαθαο 1.6.1. 1
ν
 ΔΡΓΟ/6

ε
 ΔΡΧΣΖΖ: ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ ΤΓΡΟ Δ 

ΑΔΡΗΟ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 
ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΣΔΣ ΜΔΣΑ-

ΔΛΔΓΥΟΤ 

σζηή κε αλαθνξά 

ζηνπο παξάγνληεο 

κεηαβνιήο ηεο ΦΚ ηνπ 

λεξνύ 

Καλέλα παηδί   Π3,Π4,Π6,Π7,Π9,Π11,Π12 

σζηή ρσξίο αλαθνξά 

ζηνπο παξάγνληεο 

κεηαβνιήο ηεο ΦΚ ηνπ 

λεξνύ 

Καλέλα παηδί   Π2,Π8,Π10 

Λάζνο Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7, Π1,Π5 
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Π8,Π9,Π10,Π11,Π12 

 

 

Πίλαθαο 1.6.2. 1
ν
 ΔΡΓΟ/6

ε
 ΔΡΧΣΖΖ: ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ ΤΓΡΟ Δ 

ΑΔΡΗΟ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 
ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΣΔΣ ΜΔΣΑ-

ΔΛΔΓΥΟΤ 

σζηή κε αλαθνξά ζηνπο 

παξάγνληεο κεηαβνιήο 

ηεο ΦΚ ηνπ λεξνύ 

0 7 

σζηή ρσξίο αλαθνξά 

ζηνπο παξάγνληεο 

κεηαβνιήο ηεο ΦΚ ηνπ 

λεξνύ 

0 3 

Λάζνο 12 2 

 

 

ην 1
ν
 Έξγν/7

ε
 Δξώηεζε ε νπνία ήηαλ «Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα 

θαη ζηηο ιίκλεο δελ ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;)», ζχκθσλα 

κε ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, ηα παηδηά ζα έπξεπε λα θάλνπλ κία ζχλδεζε κε ηνλ 

Κχθιν ηνπ λεξνχ, ζηνλ νπνίν νθείιεηαη ε δηαηήξεζε ησλ πνζνηήησλ ηνπ λεξνχ πνπ 

ππάξρνπλ ζηε Γε. Πξηλ ηε δηδαθηηθή καζεζηαθή αθνινπζία θαλέλα παηδί δελ έθαλε 

απηή ηε ζχλδεζε κε ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν θαη νη απαληήζεηο φισλ ησλ παηδηψλ ζην 

ηεζη πξνειέγρνπ ζεσξήζεθαλ ιαλζαζκέλεο (π.ρ. Δπεηδή δελ έρεη ηξύπα γηα λα θύγεη…, 

.. Γελ ηειεηώλεη γηαηί άκα ζέινπλ λα πάλε γηα κπάλην νη άλζξσπνη λα πάλε...). Μία 

πξφνδνο ζεκεηψζεθε ζην ηεζη κεηαειέγρνπ, θαζψο 5 παηδηά έδσζαλ ζσζηέο 

απαληήζεηο, ζπλδένληαο ηελ απάληεζή ηνπο κε ηνλ Κχθιν ηνπ λεξνχ ή θάπνηα απφ ηα 

θαηλφκελα πνπ ηνλ απνηεινχλ (π.ρ. Γηαηί γίλεηαη ν θύθινο ηνπ λεξνύ θαη βξέρεη θαη 

εμαηκίδεηαη θαη πάιη ην ίδην). Σα ππφινηπα 7 παηδηά παξέκεηλαλ ζε αξρηθέο 

ιαλζαζκέλεο, ζχκθσλα κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ δεκηνπξγήζακε, απαληήζεηο (π.ρ. Γηα 

λα παίξλνπκε ςάξηα θαη λα πίλνπκε λεξό). 

 

 

Πίλαθαο 1.7.1. 1
ν
 ΔΡΓΟ/7

ε
 ΔΡΧΣΖΖ:  ΣΟ ΝΔΡΟ ΣΖ ΓΖ ΓΔΝ ΣΔΛΔΗΧΝΔΗ 

ΛΟΓΧ ΣΟΤ ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

σζηή 
Καλέλα παηδί 

Π4,Π6,Π7, 

Π10,Π11 

Λάζνο                    

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7, 

    Π8,Π9,Π10,Π11,Π12 

Π1, Π2,Π3,Π5,Π8,Π9,Π12 
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Πίλαθαο 1.7. 2. 1
ν
 ΔΡΓΟ/7

ε
 ΔΡΧΣΖΖ:  ΣΟ ΝΔΡΟ ΣΖ ΓΖ ΓΔΝ ΣΔΛΔΗΧΝΔΗ 

ΛΟΓΧ ΣΟΤ ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

σζηή 0 5 

Λάζνο                    12 7 

 

 

ην 2
ν
 Έξγν ηα παηδηά θιήζεθαλ λα ηνπνζεηήζνπλ δηαδνρηθά,  ηέζζεξηο (4) θάξηεο νη 

νπνίεο απεηθφληδαλ 4 θαηλφκελα (απνξξνή-εμάηκηζε-ζπκπχθλσζε-πγξνπνίεζε) ηνπ 

πδξνινγηθνχ θχθινπ, έηζη ψζηε λα νινθιεξσζεί ν Κχθινο ηνπ λεξνχ. ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν, φπσο πξναλαθέξζεθε, δελ είρε ζεκαζία πνην θαηλφκελν ζα 

ηνπνζεηνχληαλ πξψην, αξθεί λα ήηαλ ζσζηή ε δηαδνρή. ην ηεζη πξνειέγρνπ κφλν 

έλα παηδί θαηάθεξε λα ηνπνζεηήζεη κε ηε ζσζηή δηαδνρή ηηο θάξηεο θαη λα 

αηηηνινγήζεη ηηο επηινγέο ηνπ (π.ρ. Γηαδνρή θαξηψλ: Τγξνπνίεζε-Απνξξνή-

Δμάηκηζε-πκπχθλσζε. Γηαηί βξέρεη θαη αζηξάθηεη, κεηά ην λεξό θπιάεη θαη πάεη ζηε 

ζάιαζζα, κεηά έρνπκε εμάηκηζε θαη αλεβαίλνπλ επάλσ θαη γίλνληαη ζύλλεθα.), ελψ 

θάπνηα απφ ηα ππφινηπα (11) παηδηά πνπ ηνπνζέηεζαλ ηηο θάξηεο κε ιάζνο δηαδνρή 

αηηηνινγνχζαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ψξεο ηηο εκέξαο (π.ρ. Γηαδνρή 

θαξηψλ: Δμάηκηζε-Τγξνπνίεζε-πκπχθλσζε-Απνξξνή. Γηαηί πξώηα έρεη ήιην, κεηά 

βξνρή, κεηά ήιην πνπ ηνλ θξύβνπλ ηα ζύλλεθα θαη κεηά βξνρή πάιη.) 

 

Πίλαθαο 1.8.1.  2
ν
 ΔΡΓΟ: Ζ ΓΗΑΓΟΥΖ ΣΧΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ 

ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

σζηή  
Π7 

Π2,Π4,Π5,Π6,Π7,Π9, 

Π10,Π11 

Λάζνο                     

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6,Π8,Π9, 

            Π10,Π11,Π12 

Π1,Π3,Π8,Π12 

 

Πίλαθαο 1.8.2. 2
ν
 ΔΡΓΟ: Ζ ΓΗΑΓΟΥΖ ΣΧΝ ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ 

ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΔΣ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΔΣ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ 

σζηή  1 8 

Λάζνο                     11 4 

 



60 

 

 

Γξάθεκα 2. Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 2
νπ

 Έξγνπ γηα ηε 

Γηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ Τδξνινγηθνύ Κύθινπ ζηα ηεζη πξνειέγρνπ θαη 

κεηαειέγρνπ. 

 

ην 3
ν
 Έξγν, ην νπνίν είλαη θαη ην ηειεπηαίν ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο, 

πξαγκαηεπηήθακε μαλά ηηο κεηαβνιέο ηηο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ εηθνληθά 

απηή ηε θνξά κε ηε βνήζεηα θαξηψλ. Σν έξγν απνηεινχληαλ απφ 3 κέξε θαη έγηλε 

παξάιιεια κε ηηο κεηαβνιέο, κία πξνζπάζεηα ζχλδεζεο κε θάπνηα θαηλφκελα ηνπ 

Τδξνινγηθνχ θχθινπ. Σα παηδηά θιήζεθαλ λα αληηζηνηρίζνπλ ζσζηά ηελ εηθφλα πνπ 

θάζε θνξά νινθιήξσλε έλα δεπγάξη θαξηψλ (π.ρ.  ήιηνο + ζάιαζζα = ζχλλεθν, 

κεηαηξνπή ηνπ πγξνχ ζε αέξην, ζχλδεζε κε ηα θαηλφκελν ηεο εμάηκηζεο θαη ηεο 

ζπκπχθλσζεο). Οη θαηεγνξίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ήηαλ 4, δηφηη ππήξραλ θαη δχν 

βνήζεηεο, γηα θάζε κέξνο ηνπ έξγνπ, κία θάξηα ππνβνήζεζεο θαη κία ιεθηηθή 

βνήζεηα.  

ην 1
ν
 κέξνο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ πγξνχ ζε αέξην, ζην ηεζη 

πξνειέγρνπ 7 παηδηά έθαλαλ ηε ζσζηή επηινγή θάξηαο ρσξίο βνήζεηεο, 1 παηδί 

απάληεζε ζσζηά κε κία βνήζεηα, 3 απάληεζαλ ζσζηά κε δχν βνήζεηεο θαη 1 παηδί δελ 

κπφξεζε λα βξεη ηε ζσζηή θάξηα. Δμέιημε ππήξμε ζην ηεζη κεηαειέγρνπ, θαζψο 11 

παηδηά απάληεζαλ ζσζηά ρσξίο θακία βνήζεηα, ελψ 1 παηδί απάληεζε ζσζηά κε δχν 

βνήζεηεο. ην 2
ν
 κέξνο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ κεηαβνιή ηνπ λεξνχ απφ αέξην ζε πγξφ θαη 

ηε ζχλδεζε κε ην θαηλφκελν ηεο πγξνπνίεζεο, ζηε ζπλέληεπμε πξηλ ηε δηδαζθαιία, 4 

παηδηά απάληεζαλ ζσζηά ρσξίο βνήζεηα, 3 παηδηά απάληεζαλ ζσζηά κε κία βνήζεηα, 
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Σωςτή διαδοχή καρτών Λάθοσ διαδοχή καρτών

Τεςτ Προελζγχου

Τεςτ Μεταελζγχου



61 

 

4 παηδηά κεηά απφ 2 βνήζεηεο απάληεζαλ ζσζηά, ελψ 1 παηδί παξά ηηο βνήζεηεο 

παξέκεηλε ζηελ αξρηθή ιαλζαζκέλε ηνπ άπνςε. εκαληηθή εμέιημε θάλεθε λα 

ππάξρεη ζην ηεζη κεηαειέγρνπ, δηφηη φια (12) ηα παηδηά απάληεζαλ ζσζηά ρσξίο 

θακία βνήζεηα. ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ έξγνπ, γηα ηελ κεηαβνιή ηνπ λεξνχ απφ 

ζηεξεφ ζε πγξφ θαη ζχλδεζε κε ην θαηλφκελν ηεο ηήμεο, ζην ηεζη πξνειέγρνπ 6 

παηδηά απάληεζαλ ζσζηά ρσξίο βνήζεηα, 2 παηδηά επέιεμαλ ηε ζσζηή θάξηα κεηά απφ 

κία βνήζεηα, 3 παηδηά κεηά απφ δχν βνήζεηεο, ελψ 1 παηδί δελ κπφξεζε λα επηιέμεη ηε 

ζσζηή θάξηα παξά ηηο βνήζεηεο. ην ηεζη κεηαειέγρνπ, φπσο θαη παξαπάλσ ππήξμε 

ζεκαληηθή βειηίσζε ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ, δηφηη θαη ηα 12 παηδία επέιεμαλ ηε 

ζσζηή θάξηα ρσξίο θακία βνήζεηα.  

 

Πίλαθαο 1.9.1.  3
ν
 ΔΡΓΟ: ΟΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΚΑΣΑΣΖΖ 

ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

ΔΡΓΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 
ΣΔΣ ΠΡΟ-

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΣΔΣ ΜΔΣΑ-

ΔΛΔΓΥΟΤ 

Μεηαηξνπή 

πγξνύ ζε 

αέξην 

σζηά Π1,Π3,Π6,Π7,Π10,Π11, 

Π12 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π6,Π7,Π8, 

Π9,Π10,Π11,Π12 

σζηά κε 1 

βνήζεηα 
Π8 Καλέλα παηδί   

σζηά κε 2 

βνήζεηεο 
Π2,Π4,Π9   Π5 

Γελ κπνξεί 
Π5   Καλέλα παηδί   

Μεηαηξνπή 

αεξίνπ ζε 

πγξό 

σζηά 
Π2,Π10,Π11,Π12 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6, 

Π7,Π8,Π9,Π10,Π11,Π12 

σζηά κε 1 

βνήζεηα 
Π5,Π7,Π9 Καλέλα παηδί     

σζηά κε 2 

βνήζεηεο 
Π3,Π4,Π6,Π8 Καλέλα παηδί     

Γελ κπνξεί 
Π1  Καλέλα παηδί   

Μεηαηξνπή 

ζηεξενύ ζε 

πγξό 

σζηά 
ΠΗ,Π3,Π6,Π7,Π9,Π11 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6, 

Π7,Π8,Π9,Π10,Π11 

σζηά κε 1 

βνήζεηα 
Π4,Π8 Καλέλα παηδί     

σζηά κε 2 

βνήζεηεο 
Π2,Π5,Π10 Καλέλα παηδί     

Γελ κπνξεί Π12 Καλέλα παηδί     

 

Πίλαθαο 1.9.2.  3
ν
 ΔΡΓΟ: ΟΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΚΑΣΑΣΖΖ 

ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

ΔΡΓΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΔΣ ΠΡΟ- ΣΔΣ ΜΔΣΑ-
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ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Μεηαηξνπή 

πγξνύ ζε αέξην 

σζηά 7 11 

σζηά κε 1 βνήζεηα 1   0 

σζηά κε 2 βνήζεηεο 3   1 

Γελ κπνξεί 
1   0 

Μεηαηξνπή 

αεξίνπ ζε πγξό 

σζηά 4 12 

σζηά κε 1 βνήζεηα 3   0 

σζηά κε 2 βνήζεηεο 4   0 

Γελ κπνξεί 
1   0 

Μεηαηξνπή 

ζηεξενύ ζε πγξό 

σζηά 6 12 

σζηά κε 1 βνήζεηα 2   0 

σζηά κε 2 βνήζεηεο 3   0 

Γελ κπνξεί 1   0 

 

 

Πίλαθαο 2.1. ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΈΡΓΧΝ 

ΔΡΓΟ 
ΚΑΣΖΓΟΡΗ

Δ 

ΣΔΣ ΠΡΟ-

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΣΔΣ ΜΔΣΑ-

ΔΛΔΓΥΟΤ 

1
ν
 ΔΡΓΟ/1

ε
 

ΔΡΧΣΖΖ: Ζ 

ΑΞΗΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

 

Υξήζε λεξνύ 

από ηνλ 

άλζξσπν 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6

, 

Π7,Π8,Π9,Π10, 

Π11,Π12 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5, 

Π6, 

Π7,Π8,Π9,Π10, 

Π11,Π12 

Υξήζε λεξνύ 

από ηα άιια 

έκβηα όληα 

Π7,Π8,Π12 

Π2,Π3,Π4,Π5,Π6, 

Π7,Π8,Π9,Π10,Π11,

Π12 

Υξεζηκόηεη

α γηα ην 

πεξηβάιινλ 

Π7,Π12 Καλέλα παηδί 

Έιιεηςε 

λεξνύ 
Καλέλα παηδί 

            Π1,Π2,Π4, 

1
ν
 ΔΡΓΟ/2

ε 

ΔΡΧΣΖΖ: Ζ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΖ 

ΒΡΟΥΖ 

Απνδεθηή 

εμήγεζε 
Π12 

Π4,Π5,Π8,Π9,Π10,Π

11,Π12 

Δλδηάκεζε 

εμήγεζε 
Π7 Π2, Π3,Π6,Π7 

Με 

απνδεθηή 

εμήγεζε 

Π1,Π2,Π5,Π6,Π10,Π

11 
Π1 

Κακία 

εμήγεζε 
Π3,Π4,Π8,Π9 Καλέλα παηδί 

1
ν
 ΔΡΓΟ/3

ε
 

ΔΡΧΣΖΖ: Ζ 

ΤΣΑΖ  ΣΟΤ 

ΤΝΝΔΦΟΤ 

Νεξό ή 

Τδξαηκόο 
Π12 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π6,Π7

,Π8, 

Π9,Π10,Π11,Π12 

Άιια 

ζηνηρεία  
Π2,Π4,Π7,Π8,Π11 Καλέλα παηδί     

Πεξηγξαθή Π1,Π3,Π5, Π5   
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 Κακία 

απάληεζε 
Π6,Π9,Π10 Καλέλα παηδί     

1
ν
 ΔΡΓΟ/4

ε
 

ΔΡΧΣΖΖ: 

ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ 

ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ 

ΣΔΡΔΟ Δ ΤΓΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σζηή κε 

αλαθνξά 

ζηνπο 

παξάγνληεο 

κεηαβνιήο 

ηεο ΦΚ ηνπ 

λεξνύ 

Π2,Π3,Π7,Π8,Π9 

Π2,Π3,Π4,Π5,Π6,Π7

,Π8,Π9, 

Π10,Π11,Π12 

σζηή 

ρσξίο 

αλαθνξά 

ζηνπο 

παξάγνληεο 

κεηαβνιήο 

ηεο ΦΚ ηνπ 

λεξνύ 

Π4,Π5,Π6,Π10,Π11,

Π12 
Καλέλα παηδί   

Λάζνο Π1 Π1 

1
ν
 ΔΡΓΟ/5

ε
 

ΔΡΧΣΖΖ: 

ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ 

ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ 

ΤΓΡΟ Δ ΣΔΡΔΟ 

 

σζηή κε 

αλαθνξά 

ζηνπο 

παξάγνληεο 

κεηαβνιήο 

ηεο ΦΚ ηνπ 

λεξνύ 

Π1,Π3,Π4,Π6,Π8,Π9

, 

Π10,Π12 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6

,Π7, 

Π8,Π9,Π10,Π11,Π12 

σζηή 

ρσξίο 

αλαθνξά 

ζηνπο 

παξάγνληεο 

κεηαβνιήο 

ηεο ΦΚ ηνπ 

λεξνύ 

Π2,Π5,Π7,Π11 Καλέλα παηδί   

1
ν
 ΔΡΓΟ/6

ε
 

ΔΡΧΣΖΖ: 

ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ 

ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ 

ΤΓΡΟ Δ ΑΔΡΗΟ 

 

 

 

 

 

σζηή κε 

αλαθνξά 

ζηνπο 

παξάγνληεο 

κεηαβνιήο 

ηεο ΦΚ ηνπ 

λεξνύ 

Καλέλα παηδί   
Π3,Π4,Π6,Π7,Π9,Π1

1,Π12 

σζηή 

ρσξίο 

αλαθνξά 

ζηνπο 

παξάγνληεο 

κεηαβνιήο 

ηεο ΦΚ ηνπ 

λεξνύ 

Καλέλα παηδί   Π2,Π8,Π10 

Λάζνο Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6

,Π7, 
Π1,Π5 
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Π8,Π9,Π10,Π11, 

Π12 

1
ν
 ΔΡΓΟ/7

ε
 

ΔΡΧΣΖΖ:  ΣΟ 

ΝΔΡΟ ΣΖ ΓΖ 

ΓΔΝ ΣΔΛΔΗΧΝΔΗ 

ΛΟΓΧ ΣΟΤ 

ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΚΤΚΛΟΤ 

 

σζηή 
Καλέλα παηδί 

Π4,Π6,Π7, 

Π10,Π11 

Λάζνο                    

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6

,Π7, 

    

Π8,Π9,Π10,Π11,Π12 

Π1, 

Π2,Π3,Π5,Π8,Π9,Π1

2 

2
ν
 ΔΡΓΟ: Ζ 

ΓΗΑΓΟΥΖ ΣΧΝ 

ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ 

ΣΟΤ 

ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΚΤΚΛΟΤ 

 

 

 

 

 

σζηή  

Π7 

Π2,Π4,Π5,Π6,Π7,Π9

, 

Π10,Π11 

Λάζνο  

                   

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6

,Π8,Π9, 

            

Π10,Π11,Π12 

Π1,Π3,Π8,Π12 

3
ν
 ΔΡΓΟ: 

ΟΗ 

ΜΔΣΑΒΟ

ΛΔ ΣΖ 

ΦΤΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣ

ΖΖ 

ΣΟΤ 

ΝΔΡΟΤ 

 

Μεηαη

ξνπή 

πγξνύ 

ζε 

αέξην 

σζηά Π1,Π3,Π6,Π7,Π10,Π

11, 

Π12 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π6,Π7

,Π8, 

Π9,Π10,Π11,Π12 

σζηά κε 1 

βνήζεηα 
Π8 Καλέλα παηδί   

σζηά κε 2 

βνήζεηεο 
Π2,Π4,Π9   Π5 

Γελ κπνξεί Π5   Καλέλα παηδί   

Μεηαη

ξνπή 

αεξίνπ 

ζε 

πγξό 

σζηά 

Π2,Π10,Π11,Π12 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6

, 

Π7,Π8,Π9,Π10,Π11,

Π12 

σζηά κε 1 

βνήζεηα 
Π5,Π7,Π9 Καλέλα παηδί     

σζηά κε 2 

βνήζεηεο 
Π3,Π4,Π6,Π8 Καλέλα παηδί     

Γελ κπνξεί Π1  Καλέλα παηδί   

Μεηαη

ξνπή 

ζηεξεν

ύ ζε 

πγξό 

σζηά 
ΠΗ,Π3,Π6,Π7,Π9,Π1

1 

Π1,Π2,Π3,Π4,Π5,Π6

, 

Π7,Π8,Π9,Π10,Π11 

σζηά κε 1 

βνήζεηα 
Π4,Π8 Καλέλα παηδί     

σζηά κε 2 

βνήζεηεο 
Π2,Π5,Π10 Καλέλα παηδί     

Γελ κπνξεί Π12 Καλέλα παηδί     
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 Πίλαθαο 2.2. ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΈΡΓΧΝ 

ΔΡΓΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 
ΣΔΣ ΠΡΟ-

ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΣΔΣ 

ΜΔΣΑ-

ΔΛΔΓΥΟΤ 

1
ν
 ΔΡΓΟ/1

ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Ζ 

ΑΞΗΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

 

Υξήζε λεξνύ 

από ηνλ άλζξσπν 
12 12 

Υξήζε λεξνύ 

από ηα άιια 

έκβηα όληα 

  3           11 

Υξεζηκόηεηα γηα 

ην πεξηβάιινλ 
 2            0 

Έιιεηςε λεξνύ  0  3 

1
ν
 ΔΡΓΟ/2

ε 
ΔΡΧΣΖΖ: Ζ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΖ 

ΒΡΟΥΖ 

Απνδεθηή 

εμήγεζε 
1 7 

Δλδηάκεζε 

εμήγεζε 
1 4 

Με απνδεθηή 

εμήγεζε 
6 1 

Κακία εμήγεζε 4 0 

1
ν
 ΔΡΓΟ/3

ε
 ΔΡΧΣΖΖ: Ζ 

ΤΣΑΖ  ΣΟΤ 

ΤΝΝΔΦΟΤ 

 

Νεξό ή 

Τδξαηκόο 
1 11 

Άιια ζηνηρεία  5   0 

Πεξηγξαθή 3   1 

Κακία απάληεζε 3   0 

1
ν
 ΔΡΓΟ/4

ε
 ΔΡΧΣΖΖ: 

ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

ΑΠΟ ΣΔΡΔΟ Δ ΤΓΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σζηή κε 

αλαθνξά ζηνπο 

παξάγνληεο 

κεηαβνιήο ηεο 

ΦΚ ηνπ λεξνύ 

5 11 

σζηή ρσξίο 

αλαθνξά ζηνπο 

παξάγνληεο 

κεηαβνιήο ηεο 

ΦΚ ηνπ λεξνύ 

6 0 

Λάζνο 
1 1 

1
ν
 ΔΡΓΟ/5

ε
 ΔΡΧΣΖΖ: 

ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ 

ΤΓΡΟ Δ ΣΔΡΔΟ 

 

σζηή κε 

αλαθνξά ζηνπο 

παξάγνληεο 

κεηαβνιήο ηεο 

ΦΚ ηνπ λεξνύ 

8 12 

σζηή ρσξίο 

αλαθνξά ζηνπο 

παξάγνληεο 

κεηαβνιήο ηεο 

ΦΚ ηνπ λεξνύ 

4 0 

1
ν
 ΔΡΓΟ/6

ε
 ΔΡΧΣΖΖ: 

ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΝΔΡΟΤ ΑΠΟ 

ΤΓΡΟ Δ ΑΔΡΗΟ 

σζηή κε 

αλαθνξά ζηνπο 

παξάγνληεο 

0 7 
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 κεηαβνιήο ηεο 

ΦΚ ηνπ λεξνύ 

σζηή ρσξίο 

αλαθνξά ζηνπο 

παξάγνληεο 

κεηαβνιήο ηεο 

ΦΚ ηνπ λεξνύ 

0 3 

Λάζνο 12 2 

1
ν
 ΔΡΓΟ/7

ε
 ΔΡΧΣΖΖ:  ΣΟ 

ΝΔΡΟ ΣΖ ΓΖ ΓΔΝ 

ΣΔΛΔΗΧΝΔΗ ΛΟΓΧ ΣΟΤ 

ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ 

 

σζηή 
 0 5 

Λάζνο 
          12 7 

2
ν
 ΔΡΓΟ: Ζ ΓΗΑΓΟΥΖ ΣΧΝ 

ΦΑΗΝΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ 

ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ 

 

 

 

 

 

σζηή  

 1 8 

Λάζνο  

          11 4 

3
ν
 ΔΡΓΟ: ΟΗ 

ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

ΣΖ 

ΦΤΗΚΖ 

ΚΑΣΑΣΖΖ 

ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

 

Μεηαηξνπή 

πγξνύ ζε 

αέξην 

σζηά 7 11 

σζηά κε 1 

βνήζεηα 
1   0 

σζηά κε 2 

βνήζεηεο 
3   1 

Γελ κπνξεί 1   0 

Μεηαηξνπή 

αεξίνπ ζε 

πγξό 

σζηά 4 12 

σζηά κε 1 

βνήζεηα 
3   0 

σζηά κε 2 

βνήζεηεο 
4   0 

Γελ κπνξεί 1   0 

Μεηαηξνπή 

ζηεξενύ ζε 

πγξό 

σζηά 6 12 

σζηά κε 1 

βνήζεηα 
2   0 

σζηά κε 2 

βνήζεηεο 
3   0 

Γελ κπνξεί 1   0 

 

 

3.2. Αλαζηνραζηηθό θείκελν  

Γηδαθηηθή-Ο Κύθινο ηνπ Νεξνύ 

1
ε  

Ζκέξα Δλόηεηα 1:Σν  Νεξνύ 

 ηελ πξψηε  δξαζηεξηφηεηα κε  ζηφρν ηελ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ ζην ζέκα - αμία 

ηνπ λεξφ θαη ηε δεκηνπξγία απνξηψλ θαη εξσηήζεσλ, απηφο επηηεχρζεθε ελ κέξε , 
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θαζψο νη εξσηήζεηο ησλ παηδηψλ ήηαλ ειάρηζηεο θαη απαληήζεθαλ απεπζείαο απφ 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (π.ρ. Δξ: Ση ήηαλ ην ζηξόγγπιν ζην ηέινο; Απ: Η Γε έβγαηλε από 

ην λεξό). ρεηηθά φκσο κε ηελ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ ζηνλ ζέκα, θαη ηελ ζπκπιήξσζε 

ηνπ θχιινπ εξγαζίαο 1.1. γηα ηελ αμία ηνπ λεξνχ (βι. παξάξηεκα 2, Έξγα ησλ 

παηδηψλ), ζην νπνίν πεξίπνπ ην 90,5% ησλ παηδηψλ επέιεμαλ ηε ζσζηή εηθφλα κε 

αηηηνινγήζεηο φπσο «..έρεη ινπινύδηα, άξα θάησ από ην ρώκα έρεη λεξό,..έρεη δώα θαη 

θπηά πνπ ρξεηάδνληαη λεξό..,..έρεη ζπίηη, δνπλ άλζξσπνη πνπ ρξεηάδνληαη ην λεξό..». 

ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάζηεθε ζηα παηδηά έλαο εθηππσκέλνο 

ελλνηνινγηθφο ράξηεο, ε «αλάγλσζε» ηνπ νπνίνπ, επηηεχρζεθε θαηά ηε γλψκε κνπ, 

θαζψο ηα παηδηά, ζχκθσλα κε ηα ζρφιηά ηνπο (π.ρ. …γξάθεη Νεξό..,..ηα βειάθηα καο 

δείρλνπλ πνπ ζα πάκε...,..πνπ ρξεηάδεηαη ην λεξό, ..γηα λα πιέλνπκε ηα ρέξηα..,..γηα λα 

θνιπκπάεη ην πινίν., ..εθεί πνπ αγνξάδνπκε κπνπθάιηα,..ζηε βξνρή..) αληηιήθζεθαλ ηε 

ρξήζε ηνπ. Έλαο αθφκε ιφγνο ίζσο είλαη φηη ε δηδαζθαιία, κε ηε ρξήζε 

ηζηνγξάκκαηνο, ελλνηνινγηθνχ ράξηε, ρξεζηκνπνηείηαη  ζπρλά ζην λεπηαγσγείν.  

     Χο πξνο ηνλ δεχηεξν ζηφρν, ηελ θαηαζθεπή ελλνηνινγηθνχ ράξηε κε θεληξηθή 

ηδέα ην λεξφ, παξαηεξψληαο ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ 

νκαδηθψλ Φχιισλ εξγαζίαο πνπ αθνξνχζαλ ηελ αμία ηνπ λεξνχ, ηηο ρξήζεηο ηνπ θαη 

ηα κέξε πνπ ην βξίζθνπκε (βι. παξάξηεκα 2, Βηβι. δξαζηεξηνηήησλ) ε ζπλεξγαζία 

ππήξμε θπξίσο ζε κηθξφηεξεο νκάδεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ απζφξκεηα , κέζα ζηηο 

ηξεηο κεγάιεο νκάδεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ αλάινγα κε ην θχιιν εξγαζίαο ηνπο. Δάλ 

ππήξρε πεξηζζφηεξνο ρξφλνο
11

, ζα κπνξνχζακε, πξνηνχ μεθηλήζνπλ νη νκάδεο λα 

δσγξαθίδνπλ, λα ζπδεηήζνπκε σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο, αλάζεζε ξφισλ 

θιπ.  Χο πξνο ηα απνηειέζκαηα ησλ θχιισλ εξγαζίαο, ππήξμε θάπνηεο θνξέο 

επαλάιεςε θαη αληηγξαθή  εηθφλσλ απφ ην έλα παηδί ζην άιιν (βι. παξάξηεκα 2, 

Έξγα ησλ παηδηψλ),  ελψ αληίζεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ πνπ 

πξνεγήζεθε, ηα παηδηά εμέθξαζαλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ηδέεο (π.ρ. έρεη αμία 

γηα..ην ρηαπόδη, ηνλ άλζξσπν, ην ρνξηάξη, ,..ην ρξεηαδόκαζηε γηα… γηα λα πιέλνληαη ηα 

πνπιηά, ην βξίζθνπκε ζηνλ θαηαξξάθηε, άκα ιηώζεη ν ρηνλάλζξσπνο, όπνπ 

εμαηκίδεηαη..). 

2
ε
 Ζκέξα Δλόηεηα 2:Οη ηξεηο Φπζηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νεξνύ 

ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ελφηεηαο, κε ηελ πξνβνιή ελφο δηαθεκηζηηθνχ ζπνη 

γηα κεηαιιηθφ λεξφ, ην νπνίν πεξηείρε θαηαζηάζεηο, φπνπ ην λεξφ αιιάδεη θπζηθέο 

                                                
11 Γπζηπρψο, ν ρξφλνο πνιιέο θνξέο καο πεξηφξηδε, θαζψο νη λεπηαγσγνί είραλ θαη απηνί ην δηθφ ηνπο 

πξφγξακκα θαη καο παξαρσξνχζαλ φζν πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη βνήζεηα κπνξνχζαλ. 
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θαηαζηάζεηο, έγηλε κία πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ ησλ παηδηψλ 

ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, έηζη ψζηε ηα παηδηά λα αληηιεθζνχλ σο πξνο ην 

λεξφ, φηη κεηαβάιιεηαη θαη έρεη ηξεηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο.  

     Απφ ηε ζπδήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά απφ ηηο δχν πξνβνιέο βίληεν (π.ρ. 

ν πάγνο ιηώλεη από ην λεξό,..γηαηί ν πάγνο θηηάρλεηαη από λεξό..,..πάγσζαλ από ην 

ρηόλη..,..ην λεξό όηαλ δεζηαίλεηαη, εμαηκίδεηαη θαη γίλεηαη πδξαηκόο..), αιιά θαη απφ ηνλ 

πίλαθα αλαθνξάο πνπ θαηαζθεπάζακε καδί κε ηα παηδηά (π.ρ. άκα ην λεξό ην βάισ 

ζην ςπγείν ζα παγώζεη.., ..ην λεξό αλ ην δεζηάλσ ζα γίλεη πδξαηκόο..,..ην παγάθη ζα 

γίλεη λεξό) πηζηεχσ πσο ν παξαπάλσ ζηφρνο επηηεχρζεθε ζε αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ. 

Απηφ επηβεβαηψζεθε επίζεο απφ ηα  απνηειέζκαηα ηνπ Φχινπ εξγαζίαο 2.1. γηα ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ λεξνχ (βι. παξάξηεκα 2, Έξγα ησλ παηδηψλ), ζην νπνίν ηα 2/3 ησλ 

νκάδσλ πνπ ην ζπκπιήξσζαλ είραλ 4 ζσζηέο απαληήζεηο, δειαδή φιεο, ελψ ην 

ππφινηπν 1/3 είρε απφ 1 έσο 3 ζσζηέο απαληήζεηο. 

     ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ν ζηφρνο γηα ηελ ηαμηλφκεζε εηθφλσλ, ζηηο νπνίεο 

ππήξρε λεξφ ζηηο ηξεηο θπζηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο, επηηεχρζεθε ζε κεγάιν βαζκφ, 

θξίλνληαο απφ ηελ ηαμηλφκεζε εηθφλσλ ζηελ νινκέιεηα, φπνπ ηα παηδηά επέιεγαλ 

ζπλήζσο ηελ ζσζηή ζηήιε: ζηεξεφ, πγξφ, αέξην (π.ρ. ...ην παγάθη κέζα ζην λεξό 

ιηώλεη..είλαη ζηεξεό..). Σα παηδηά δπζθνιεχηεθαλ αξθεηά κε ηηο έλλνηεο ζηεξεφ, πγξφ, 

αέξην θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ππήξρε ππελζχκηζε απφ ηελ εξεπλήηξηα ή 

ηα άιια παηδηά. Σα απνηειέζκαηα ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο 2.2. γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ 

λεξνχ αλάινγα κε ηελ θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε (βι. παξάξηεκα 2, Έξγα ησλ παηδηψλ), 

ην νπνίν ζπκπιήξσζε ζσζηά ην 87,5% ησλ παηδηψλ ,ελψ ην ππφινηπν 12,5% έθαλε 

απφ 1 έσο 7 ιάζε (9 επηινγέο), παξείραλ επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ.  

3
ε
 Ζκέξα Δλόηεηα 3: Ο Κύθινο ηνπ Νεξνύ-Μειέηε κνληέισλ 

 Κχξηνο ζηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ε θαηαλφεζε ηεο δηαδνρήο ησλ θαηλνκέλσλ 

ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ θαη ε πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ηνπ θαηλνκέλσλ ηνπ 

(εμάηκηζε- ζπκπχθλσζε- πγξνπνίεζε- απνξξνή). Κξίλνληαο απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο 3. (βι. παξάξηεκα 2, Έξγα ησλ παηδηψλ), ε νπνία έγηλε ζσζηά 

πεξίπνπ απφ ην 78% ησλ παηδηψλ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ηα πεξηζζφηεξα 

παηδηά θαηαλφεζαλ ηε δηαδνρή θαη ν ζηφρνο ζε κεγάιν βαζκφ επηηεχρζεθε.  

Αλαθαιψληαο ηα ηέζζεξα κέξε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, μεθηλψληαο απφ ην 

πείξακα, παξαηεξήζεθε πσο ηα παηδηά ζπκφληαλ πνιιέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

αιιαγέο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ πνπ ζπδεηήζακε ηελ πξνεγνχκελε κέξα 
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θαη έηζη έθαλαλ αξθεηέο ζσζηέο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην πείξακα (π.ρ. ..ζα δεζηαζεί 

ε ζάιαζζα, ..κεηά ζα γίλεη πδξαηκόο,..κεηά ζα γίλεη ζύλλεθν,..ζα ιηώζνπλ ηα παγάθηα..) 

φκσο δελ ζπλέδεζαλ ην γεγνλφο φηη νη πδξαηκνί φηαλ ςπρζνχλ εμαηηίαο ηνπ πάγνπ ζα 

πγξνπνηεζνχλ θαη ζα δεκηνπξγεζεί ε «βξνρή» γεγνλφο πνπ ζρνιηάζακε  ζην ηέινο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο φηαλ παξαηεξήζακε ηα απνηειέζκαηα. 

     ην δεχηεξν κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ πξνβνιή ηνπ βίληεν 

παξαηήξεζα πσο ηα παηδηά ήηαλ αλήζπρα, ην νπνίν πηζαλψλ λα νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο πσο ην βίληεν απηφ ήηαλ αξθεηά αθαηξεηηθφ. ε απηφ βνήζεζε ην γεγνλφο φηη 

ην παξαθνινπζήζακε δχν θνξέο. Σα παηδηά  φκσο παξαηήξεζαλ ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ 

πνπ έθαλε κία ραξαθηεξηζηηθή θφθθηλε κπίιηα (π.ρ. Έγηλε πδξαηκόο όηαλ βγήθε από ηε 

ζάιαζζα.., ..ζην ηέινο μαλακπήθε ζηε ζάιαζζα.., μεθίλεζε από ηε ζάιαζζα..,..κεηά από 

ην ζύλλεθν έγηλε βξνρή..), φπσο επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη ην κνληέιν απηφ ηνπ 

θχθινπ ηνπ λεξνχ έρεη ην ίδην αληηθείκελν κε ηε δηάηαμε ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ 

πνπ είδαλ πξνεγνπκέλσο κε θάπνηεο δηαθνξέο (π.ρ. ζηνλ ππνινγηζηή δελ κπνξνύκε λα 

ην πηάζνπκε.., ζην βίληεν ην βιέπνπκε γξήγνξα, ζην κνληέιν
12

 κία ώξα..).  

     Έπεηηα αθνινχζεζε ην ηξίην κέξνο κε ηελ ράξηηλε θαηαζθεπή-κνληέιν ηνπ 

θχθινπ ηνπ λεξνχ. Έλα παηδί ηνπνζέηεζε ηηο εηθφλεο κε ηε ζσζηή ρξνληθή ζεηξά
13

 

(απνξξνή-εμάηκηζε-ζπκπχθλσζε-πγξνπνίεζε) εμεγψληαο: «πξώηα ε βξνρή, κεηά 

εμαηκίδεηαη, κεηά ην ζύλλεθν θαη κεηά ε βξνρή θαη ην ρηόλη». ηε ζπλέρεηα 

επηζεκάλζεθε ε νξνινγία, απφ ηελ νπνία γλψξηδαλ κφλν ηε εμάηκηζε, αθνινχζεζε 

παηρλίδη ζην πάησκα θαη πεξηγξαθή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ θχθινπ απφ ηα παηδηά, ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία, ζπκφληνπζαλ φρη ηφζν ηελ νξνινγία φζν ηε δηαδνρή ησλ 

θαηλνκέλσλ. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεη καδί κε ην θχιιν εξγαζίαο ηελ 

θαηαλφεζε ηεο δηαδνρήο ησλ θαηλνκέλσλ απφ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ κηζνχ ησλ 

παηδηψλ. 

4
ε
 Ζκέξα Έξγα Γηδαζθαιίαο-Αμηνιόγεζεο 

Σελ ηειεπηαία κέξα πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο ησλ δχν 

βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο δηδαζθαιίαο. ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα, κε ηε ρξήζε ησλ 

ηξηψλ αθηζψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηελ πξψηε κέξα, έγηλε κία πξνζπάζεηα 

αλάθιεζεο φζσλ είραλ κάζεη ηα παηδηά γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ λεξνχ, θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο σο κέζν έκπλεπζεο  δεκηνπξγίαο κηαο δηθήο ηνπο αθίζαο 

κε θεληξηθφ ζέκα ην «Νεξφ».   

                                                
12 Δλλνεί ην πείξακα-δηάηαμε ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ. 
13 Σν παηδί απηφ φπσο κνπ είπε γλψξηδε γηα ηνλ Κχθιν ηνπ λεξνχ, θαζψο είρε έλα ζρεηηθφ βηβιίν θαη 

είραλ ζπδεηήζεη κε ηνπο γνλείο ηνπ γηα ην ζέκα. 
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    Απφ ηηο αηνκηθέο αθίζεο ησλ παηδηψλ (βι. παξάξηεκα 2, Έξγα ησλ παηδηψλ) 

επαιεζεχεηαη ε άπνςε πσο αληηιήθζεθαλ θαηά έλα πνζνζηφ ηελ αμία ηνπ λεξνχ γηα 

ηα έκβηα θπξίσο φληα, ελψ θάπνηα παηδηά ηνπνζεηψληαο ζηηο δσγξαθηέο ηνπο ηε 

βξνρή,  ελδερνκέλσο λα ζέιεζαλ λα εηζάγνπλ θαη ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν γηα λα 

δείμνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζηελ δηαηήξεζε ηεο πνζφηεηαο λεξνχ πνπ ππάξρεη ζηε 

Γε. 

     Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα πεξηειάκβαλε παηρλίδηα, ζηα νπνία ηα παηδηά 

πεξηέγξαθαλ ηα ηέζζεξα δηαδνρηθά θαηλφκελα ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ, αξρηθά κε ηε 

βνήζεηα θαξηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ρσξίο απηέο. Όηαλ ηα παηδηά είραλ κπξνζηά ηνπο 

ηηο θάξηεο πεξηέγξαθαλ κε επθνιία ηα δηαδνρηθά θαηλφκελα
14

, φηαλ φκσο δελ ηηο 

είραλ, ηα πεξηζζφηεξα δπζθνιεχνληαλ αξθεηά. Χο πξνο ηελ νξνινγία νη επθνιφηεξνη 

γηα ηα πεξηζζφηεξα φξνη ήηαλ νη ιέμεηο εμάηκηζε θαη απνξξνή. 

     Σέινο, έλα θχιιν αμηνιφγεζεο γηα ηελ δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ 

πδξνινγηθνχ θχθινπ, ην νπνίν πξνζηέζεθε θαηά ηελ θχξηα εθαξκνγή, καο βνεζά λα 

επαιεζεχζνπκε ηελ άπνςε φηη ηα παηδηά θαηαλφεζαλ ζε κεγάιν  βαζκφ ηελ δηαδνρή 

ησλ θαηλνκέλσλ, θαζψο πεξίπνπ 90,5% ησλ παηδηψλ ζπκπιήξσζαλ ζσζηά ηελ εηθφλα 

πνπ έιεηπε (βι. παξάξηεκα 2, Έξγα ησλ παηδηψλ). 

 

3.3. Φύιιν παξαηήξεζεο  

Απνζπψληαο απφ ην θχιιν παξαηήξεζεο ηα ηεθκήξηα ζπκκεηνρήο ζε θάζε ελφηεηα 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα, είλαη εκθαλέο (βι. πίλαθα παξαθάησ..) 

πσο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Γηδαθηηθήο Μαζεζηαθήο Αθνινπζίαο ππήξρε ε 

πξφζεζε θαη πξνζπκία φισλ ησλ παηδηψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ιεθηηθά. Πην αλαιπηηθά 

ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο απφ ηελ 1
ε
 δξαζηεξηφηεηα ηεο Δλφηεηαο 4

15
,  

ζρεδφλ φια ηα παηδηά κίιεζαλ ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά, γεγνλφο πνπ καο θάλεη λα 

ππνζέζνπκε πσο πξνθιήζεθε ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ. Δπίζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηα κηζά θαη παξαπάλσ, απφ ηα παηδηά ηνπ ηκήκαηνο, εθθξάζηεθαλ 

ιεθηηθά πεξηζζφηεξεο απφ δχν θνξέο, ππνζέηνληαο απφ ην γεγνλφο απηφ πσο ην ζέκα, 

ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη γεληθά ε πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο θξάηεζαλ 

ζηαζεξφ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ θαη ηελ πξνζπκία ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ. ηνλ 

                                                
14 Απνξξνή είλαη πνπ πέθηεη ε βξνρή θαη ην ρηφλη ζην πνηάκη θαη κεηά ζηε ζάιαζζα - Δμάηκηζε είλαη 

πνπ αλεβαίλνπλ νη πδξαηκνί ζηνλ νπξαλφ- πκπχθλσζε πνπ γίλνληαη νη πδξαηκνί ζχλλεθα - 
Τγξνπνίεζε πνπ απφ ηα ζχλλεθα βξέρεη ή ρηνλίδεη - Μεηά πάιη απφ ηελ αξρή 
15 ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα δελ ππήξμε ν ρξφλνο λα κηιήζνπλ πεξηζζφηεξα παηδηά, θαζψο 

πξνηεξαηφηεηα δφζεθε ζην λα είλαη ειεχζεξα, ραιαξά θαη λα έρνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν γηα λα 

δσγξαθίζνπλ ηηο αθίζεο πνπ επηζπκνχζαλ. 
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πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε θάζε Γξαζηεξηφηεηα 

θάζε Δλφηεηαο φπσο θαηαγξάθεθε απφ ηνλ εμσηεξηθφ παξαηεξεηή. 

 

Πίλαθαο   Σπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο 

                          πκκεηνρή Παηδηψλ 

     Δλφηεηεο 

Πξνθνξηθή πκκεηνρή ησλ παηδηψλ 

Δλφηεηα 1 

1
ε
 Γξαζηεξηφηεηα 

Όια ηα παηδηά κίιεζαλ 1 θνξά, ελψ ηα κηζά 

απφ απηά κίιεζαλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν 
θνξέο. 

Δλφηεηα 1 

2
ε
 Γξαζηεξηφηεηα 

Όια ζρεδφλ ηα παηδηά (εθηφο απφ 3-4) 

κίιεζαλ 1 θνξά θαη ηα κηζά απφ απηά 

κίιεζαλ πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο θνξέο. 

Δλφηεηα 2 

1
ε
 Γξαζηεξηφηεηα 

ρεδφλ φια ηα παηδηά (φπσο θαη πξηλ) 
κίιεζαλ απφ 1 θνξά θαη απφ απηά ηα 2/3 ησλ 

παηδηψλ κίιεζαλ απφ 2 θαη πάλσ θνξέο. 

Δλφηεηα 2 

2
ε
 Γξαζηεξηφηεηα 

Σα κηζά παηδηά κίιεζαλ 1 κε 2 θνξέο θαη 

ζρεδφλ φια ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 
ζπδήηεζε. 

Δλφηεηα 3 

 Γξαζηεξηφηεηα 

Όια ηα παηδηά κίιεζαλ έζησ 1 θνξά θαη ην 

1/3 κίιεζε πεξηζζφηεξεο απφ 2 θνξέο. 

Δλφηεηα 4 

1
ε
 Γξαζηεξηφηεηα 

Σα 2/3 ησλ παηδηψλ κίιεζαλ απφ 1 έσο 3 

θνξέο. 

Δλφηεηα 4 

2
ε
 Γξαζηεξηφηεηα 

Όια ηα παηδηά κίιεζαλ ηνπιάρηζηνλ απφ 1 
θνξά. 

 

Δθηφο απφ ηα ηεθκήξηα ζπκκεηνρήο, απφ ην θχιιν παξαηήξεζεο επηιέρζεθαλ θαη 

απνζπάζηεθαλ θάπνηνη δηάινγνη ή ηκήκαηα δηαιφγσλ, ηα νπνία ζεσξήζεθαλ 

ζεκαληηθά πξνο ζρνιηαζκφ. Ο πξψηνο δηάινγνο πνπ αθνινπζεί πξαγκαηνπνηήζεθε 

θαηά ηε δηάξθεηα πξνβνιήο ηεο 1
εο

 θαη ηεο 2
εο

 παξνπζίαζεο (βι. παξάξηεκα 2, Τιηθφ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηδαζθαιία) ηεο Δλφηεηαο 1: Σν ζηνηρείν ηνπ Νεξνχ 

(βι. παξάξηεκα 2, Φχιια Παξαηήξεζεο ). 

1
ε
 Παξνπζίαζε 

Π:Δγώ είδα δειθίληα 

Π: Εμαηκίζηεθε ην λεξό επεηδή βνύηεμαλ ηα δειθίληα. 

Π:Δίδα ρειώλεο 

Π:Έπηλαλ λεξό από πεγή ηα θησρά παηδηά. 

Π: Η ζάιαζζα ήηαλ βξώκηθε θαη πξάζηλε, γη’ απηό θαη ηελ μαλαβάθεη 

Καηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ πξψηε παξνπζίαζε ηα παηδηά εμέθξαζαλ απζφξκεηα 

θάπνηεο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο εηθφλεο πνπ έβιεπαλ θαη ηηο πξνεγνχκελεο 
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γλψζεηο ηνπο γηα ην λεξφ γεληθά. Παξαπάλσ παξαηεξείηαη κία ελαιιαθηηθή ηδέα 

ζρεηηθά κε ηελ εμάηκηζε, ε νπνία ην ζπγθεθξηκέλν παηδί πηζηεχεη πσο νθείιεηαη ζε 

βνπηηά δειθηληψλ. Δπηπιένλ έλα άιιν παηδί έθαλε κία παξαηήξεζε γηα ηελ έιιεηςε 

λεξνχ.  

2
ε
 Παξνπζίαζε 

Π:Τν λεξό έξρεηαη από ηε βξνρή θαη ηα ζύλλεθα 

Π: Τα ζύλλεθα εμαηκίδνληαη επεηδή θάησ έρεη δέζηε θαη πάλσ θξύν. 

Π:Γηαβάδσ Νεξό. 

Δ: Έρνπλ θάηη θνηλό-ίδην απηέο νη 4 εηθόλεο ; (βι. παξάξηεκα 2, ζει. 210) 

Παηδηά :Σν λεξό 

Π:Σα ζύλλεθα θαη ην ρηόλη πνπ είλαη άζπξα. 

Δ:Τα ζύλλεθα θαη ην ρηόλη είλαη από 

λεξό; 

Παηδηά: όρη 

ην ηκήκα απηφ ηεο 2
εο

 παξνπζίαζεο (4 πξψηεο εηθφλεο: ζχλλεθα, ζάιαζζα, 

βξνρή, ρηφλη) ζηφρνο ήηαλ λα γίλεη κία αλίρλεπζε ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ γηα ηηο ηξεηο 

θπζηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ λεξνχ. Να δηαπηζησζεί δειαδή αλ ηα παηδηά 

αληηιακβάλνληαη πσο ζε φιεο ηηο εηθφλεο ππάξρεη λεξφ, φκσο ζε δηαθνξεηηθή θπζηθή 

θαηάζηαζε.  Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ δηάινγν, ελψ θάπνηα παηδηά ζεσξνχλ 

πσο ζε φιεο ηηο εηθφλεο ππάξρεη λεξφ, θάπνηα άιια ζηελ εξψηεζε αλ ηα ζχλλεθα θαη 

ην ρηφλη είλαη απφ λεξφ απαληνχλ φρη.  

Οη παξαπάλσ ηδέεο  ησλ παηδηψλ πνπ αληρλεχηεθαλ ζηελ πξψηε 

δξαζηεξηφηεηα, γηα ην θαηλφκελν ηεο εμάηκηζεο, ηελ έιιεηςε λεξνχ, ηηο θπζηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ λεξνχ, κειεηήζεθαλ, ζπδεηήζεθαλ, θάπνηεο άιιαμαλ, άιιεο 

εκπινπηίζηεθαλ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γηδαθηηθήο 

Μαζεζηαθήο Αθνινπζίαο πνπ αθνινχζεζαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην θαηλφκελν ηεο 

εμάηκηζεο δηεξεπλήζεθε κέζσ ησλ κνληέισλ θπξίσο ζηελ ηξίηε  ελφηεηα, φπνπ έγηλε 

κία πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ θαη ηεο 

δηαδνρήο ηνπο. Γηα ηελ έιιεηςε λεξνχ ππήξμε εθηελέζηεξε ζπδήηεζε ζην Β Μέξνο 

ηεο 1
εο

 Γξαζηεξηφηεηαο ηεο Δλφηεηαο απηήο, ελψ νη κεηαβνιέο ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ ήηαλ θχξην ζέκα ηεο 2
εο

 Δλφηεηαο. 

Έλα ηκήκα δηαιφγνπ ην νπνίν ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα ζρνιηαζηεί κεηά ηα 

παξαπάλσ, απνζπάζηεθε απφ ην θχιιν παξαηήξεζεο θαηά ηελ 2
ε
 πξνβνιή ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ ζπνη γηα κεηαιιηθφ λεξφ πνπ πξνβιήζεθε ζηελ 1
ε
 Γξαζηεξηφηεηα ηεο 
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Δλφηεηαο 2, γηα ηηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ λεξνχ. Σα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

βίληεν
16

 έθαλαλ θάπνηα ζρφιηα ζε ζρέζε κε απηά πνπ παξαθνινπζνχζαλ.  Έηζη 

ινηπφλ παξαηήξεζαλ θαη εμέθξαζαλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα  ηε κεηαηξνπή ηνπ λεξνχ 

απφ πγξφ ζε ζηεξεφ (1
ε
 κεηαβνιή), απφ ζηεξεφ ζε πγξφ (2

ε
 κεηαβνιή), απφ πγξφ ζε 

αέξην (3
ε
 κεηαβνιή), φπσο θαη ην γεγνλφο φηη ν πάγνο θηηάρλεηαη απφ λεξφ ή φηη ην 

λεξφ φηαλ ην δεζηαίλνπκε εμαηκίδεηαη, γίλεηαη πδξαηκφο, θαη ζχλλεθν.  

2
ε
 πξνβνιή 

Δ: Ση έγηλε εδώ κε ηα ινπινύδηα; 

Π:Σα πόηηζε, ήηαλ καξακέλα πξηλ. 

Π:Σην βνπλό πάγσζαλ θαη έγηλαλ άζπξν ρηόλη. (1
ε
 κεηαβνιή), 

Π: Μεηά κε ηε βξνρή έγηλαλ κπιε. 

Π: Ο πάγνο ιηώλεη από ην λεξό. (2
ε
 κεηαβνιή) 

Π:Γηαηί ν πάγνο θηηάρλεηαη από λεξό. 

Π:Κάπνηνο έξημε κία παγίδα. 

Π: Ναη θαη ην λεξό βγήθε γηαηί είλαη πγξό θαη ε παγίδα είρε ηξύπεο, θαη βγήθε από θεη. 

Π: Σν ςάξη ην ζέιεη ην λεξό γηα λα κελ πληγεί 

Παηδηά: Σην βνπλό πάγσζαλ, από ην παγσκέλν ρηόλη 

Παηδηά: Έπεζε ζε δεζηή θαηζαξόια θαη έγηλε ζύλλεθν, έγηλε αηκόο, ν πδξαηκόο έγηλε 

ζύλλεθν, όηαλ βάδνπκε πάγν ζηελ θαηζαξόια θαη βάδνπκε δέζηε γίλεηαη πδξαηκόο, ην 

λεξό όηαλ ην δεζηαίλνπκε εμαηκίδεηαη, θαη κεηά γίλεηαη πδξαηκόο, θαη γίλεηαη 

ζύλλεθν (3
ε
 κεηαβνιή). 

Σέινο, απφ ην θχιιν παξαηήξεζεο απνζπάζηεθαλ  νη πξνβιέςεηο ησλ 

παηδηψλ γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηνλ πείξακα (Γηάηαμε ηνπ 

Κχθινπ ηνπ λεξνχ: Βξνρνπνηφο), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Δλφηεηα 3 γηα ηνλ 

Κχθιν ηνπ λεξνχ θαη ηε κειέηε κνληέισλ θαη ηα ζρφιηα ηνπο θαηά ηελ παξαηήξεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ. Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ηα παηδηά, 

έρνληαο κπξνζηά ηνπο ηε δηάηαμε ηνπ Κχθινπ ηνπ Νεξνχ, πξνζπάζεζαλ λα θάλνπλ 

ηηο πξνβιέςεηο ηνπο ζχκθσλα κε φζα ήμεξαλ έσο εθείλε ηελ εκέξα, αλαθέξνληαο 

θπξίσο ηηο κεηαβνιέο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ, εμαηηίαο παξαγφλησλ φπσο 

ε ζέξκαλζε (ιάκπα) θαη ε ςχμε (παγάθηα), ρσξίο φκσο λα ηα ζπλδένπλ κεηαμχ ηνπο 

έηζη ψζηε λα πξνβιέςνπλ ηε «βξνρή». Αληίζεηα κεηά ηελ δηδαζθαιία ηνπ 

                                                
16 Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο ην βίληεν πξνβιήζεθε 2 θνξέο θαζψο δεηήζεθε επηηαθηηθά απφ ηα 
παηδηά, αιιά επηπιένλ δηφηη ιφγν ηεο ηαρχηεηαο ελαιιαγήο ησλ εηθφλσλ ηα παηδηά δελ πξνιάβαηλαλ ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα παξαθνινπζήζνπλ φια ηα ζηηγκηφηππα. Αθφκε, ηελ δεχηεξε θνξά πξνβνιήο 

ηνπ, ε εξεπλήηξηα πξαγκαηνπνηνχζε παχζεηο ζηα ζεκεία φπνπ παξαηεξνχληαλ κεηαβνιέο ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ, έηζη ψζηε λα ζρνιηαζηνχλ. 
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Τδξνινγηθνχ Κχθινπ, παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα, ηα παηδηά θάλεθε λα θάλνπλ 

κία ζχλδεζε ησλ θαηλνκέλσλ, ζε θχθιν, έηζη ψζηε λα πξνθχςεη ζαλ νξαηφ 

απνηέιεζκα ηειηθά ε βξνρή θαη λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία πάιη απφ ηελ αξρή. 

 

Πίλαθαο  

Πξνβιέςεηο παηδηώλ γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο γηα ηνλ 

Κύθιν ηνπ λεξνύ 

ρόιηα παηδηώλ παξαηεξώληαο ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο γηα ηνλ 

Κύθιν ηνπ λεξνύ 

Π: Η ιάκπα ζα δεζηάλεη ηε ζάιαζζα 

Π: Μεηά ζα γίλεη πδξαηκόο 

Π: Μεηά ζα γίλεη ζύλλεθν 

Π: Θα ιηώζνπλ ηα παγάθηα θαη ζα γίλνπλ 

λεξό 

Π: Θα βγεη πδξαηκόο από ηε ζάιαζζα 

Π: Θα αλέβνπλ νη πδξαηκνί θαη ζα 

ηξαθάξνπλ 

Π: Θα πάλε θάησ από ην ζύλλεθν θαη 

πάλσ ζην ηαβάλη (ελλνεί ην θαπάθη) 
 

Παηδηά: Κπξία εδώ (ζχλλεθν) έρεη κηθξέο 

ζηαγνλίηζεο, βξέρεη, έιησζαλ ηα παγάθηα 

θαη βξέρεη από ην ζύλλεθν, ην θαπάθη 

δεζηάζεθε από ηε ιάκπα, ην λεξό 

εμαηκίζηεθε θαη πήγε επάλσ (θαπάθη), ηα 

παγάθηα έγηλαλ λεξό από ηε δεζηή ιάκπα, 

ην θαπάθη έγηλε ζνιό.  

Δ:Σώξα πνπ ηειείσζε ην πείξακα ην λεξό 

έρεη κείλεη ίδην κε απηό πνπ βάιακε ζηελ 

αξρή; 

Παηδηά: Δίρε γίλεη πην ιίγν όηαλ 

εμαηκίζηεθε θαη μαλά κεηά πνπ έβξεμε 

έγηλε πνιύ, νη ζηαγνλίηζεο πνπ έγηλαλ 

αηκόο ηξάθαξαλ επάλσ (θαπάθη) θαη κεηά 

ην ζύλλεθν έβξεμε. 
 

 

3.4.  Δλαιιαθηηθέο αληηιήςεηο παηδηώλ πξηλ θαη κεηά ηε δηδαζθαιία 

Πξηλ ηε δηδαζθαιία, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη πξνειέγρνπ, 

ζην 1
ν
 Έξγν/Δξσηήζεηο 4,5 εληνπίζηεθε ζε πνιιά παηδηά ε ελαιιαθηηθή ηδέα ηεο 

άγλνηαο ή κε αλαθνξάο εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ, ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη νη 

κεηαβνιέο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ, ην νπνίν κπνξεί λα ζρεηίδεηαη θαηά 

ηνλ Ραβάλε (1999) κε ηελ αδπλακία λα ζπλδεζεί ε κεηαβνιή ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ κε ηελ αληαιιαγή ζεξκφηεηαο αλάκεζα ζην λεξφ θαη ζην 

πεξηβάιινλ (φπσο αλαθέξεηαη ζε Υξεζηίδνπ, Καθαλά, Γεκεηξίνπ, & Μπνλψηε, 

2003).  Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζην ηεζη πξνειέγρνπ ζηελ 4
ε
  

εξψηεζε ε ηδέα απηή εληνπίζηεθε ζηα κηζά παηδηά, ζηελ 5
ε
 εξψηεζε  ζε ιηγφηεξα 

απφ ηα κηζά.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 1
εο

 δξαζηεξηφηεηαο ηεο 2
εο

 Δλφηεηαο εληνπίζηεθε μαλά 

ζε αξθεηά παηδηά ε ελαιιαθηηθή ηδέα, ε νπνία είλαη λα αγλννχλ ή λα κελ αλαθέξνπλ 

ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη νη κεηαβνιέο ηεο ΦΚ ηνπ 

λεξνχ. Απηφ βέβαηα θπξίσο κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ πίλαθα αλαθνξάο , φπνπ ε ςχμε 
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θαη ε ζέξκαλζε ήηαλ νη εκθαλείο παξάγνληεο, ζηνπο νπνίνπο νθεηιφηαλ νη κεηαβνιέο, 

ζηε ζπλέρεηα άιιαμε αξθεηά. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψζεθε θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ηεζη κεηαειέγρνπ, φπνπ ζηηο εξσηήζεηο 4 θαη 5 φια ηα παηδηά πνπ απάληεζαλ 

ζσζηά θαη αλέθεξαλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο παξάγνληεο κεηαβνιήο. 

Μία αθφκε ελαιιαθηηθή ηδέα πνπ εληνπίζηεθε ζην ηεζη πξνειέγρνπ θαη φρη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ήηαλ ε κε ζύλδεζε ησλ ζύλλεθσλ κε ηε βξνρή 

θαη ηα απνηειέζκαηα έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε άιιεο έξεπλεο (Inbody, 1963, Miner, 

1992, Munn, 1974,Za’rour, 1976) φπνπ παξαηεξήζεθε έληνλα ε ηάζε πξνο απηή ηελ 

ηδέα. Ζ άπνςε απηή ζηε δηθή καο έξεπλα, ππνζηεξίρηεθε απφ έλα κηθξφ αξηζκφ 

παηδηψλ ζην ηεζη πξνειέγρνπ, θαζψο ζηελ εξψηεζε απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή, 

πεξίπνπ ην 60% ησλ παηδηψλ, απάληεζαλ απφ ηα ζχλλεθα, ελψ ην ππφινηπν 40% απφ 

ηνλ νπξαλφ.  Μεηά φκσο απφ ηε δηδαζθαιία, αθφκε θαη ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ 

δελ ζπλέδεζαλ ηα ζχλλεθα κε ηε βξνρή ζην ηεζη πξνειέγρνπ, ην έθαλαλ ζην ηεζη 

κεηαειέγρνπ.  

ρεηηθά κε ηελ ηξίηε  ελαιιαθηηθή άπνςε, ηελ νπνία ππνζηεξίδνπλ νη Bar and 

Galili (1994), φηη δειαδή ηα κηθξά παηδηά (πξηλ ηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ) πηζηεχνπλ πσο 

ην λεξό εμαθαλίδεηαη θαηά ηελ εμάηκηζε, δελ θάλεθε λα ηζρχεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα παηδηψλ. Αληίζεηα  ηα απνηειέζκαηα ήξζαλ ζε ζπκθσλία κε ηελ άπνςε ηεο  

Johnson (1998a), πνπ ππνζηεξίδεη φηη νη ζπγγξαθείο θαίλεηαη λα ππνηηκνχλ ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε γιψζζα, απνδερφκελνη 

δειψζεηο φπσο ην  λεξφ «εμαθαλίζηεθε» ζηελ θπξηνιεμία, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ηα παηδηά ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν ελλνψληαο φηη «δελ κπνξεί πιένλ λα 

εηδσζεί». Όπσο επηζεκαίλεη ν\ε Johnson, είλαη ζαθέο απφ ηε βηβιηνγξαθία (Piaget 

1929, Russell et al. 1991) φηη ιέμεηο φπσο «πδξαηκφο», «νκίριε», «αηκφο», «αέξην» 

θαη «αέξαο» ρξεζηκνπνηνχληαη ραιαξά απφ ηα παηδηά, αθφκε θαη ελαιιαθηηθά ( 

Tytler, 2000). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
  

ΤΕΖΣΖΖ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δηδαζθαιία ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ ζε παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ζπγθεθξηκέλα: α) ηεο αμίαο ηνπ λεξνχ σο θνηλσληθφ αγαζφ 

θαη σο θπζηθφ πφξν, β) ηεο δηαδνρήο ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ θαη 

δεπηεξεπφλησο γ) ησλ κεηαβνιψλ ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ. Δπηπιένλ 

ζηνρεχακε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο κνληεινπνίεζεο σο 

επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο. Γηα απηφ ζρεδηάζακε κία Γηδαθηηθή Μαζεζηαθή 

Αθνινπζία θαη ηελ αμηνινγνχκε σο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. 

 Αθνινπζνχλ νη απαληήζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, φπσο απηά 

πξναλαθέξζεθαλ ζηε Μεζνδνινγία, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ. 

Χο πξνο ηνλ πξψην ζηφρν ηεο ΓΜΑ «Σα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο (4-6 

εηψλ) λα αληηιεθζνχλ ηελ αμία ηνπ λεξνχ σο θνηλσληθφ αγαζφ θαη σο θπζηθφ πφξν» 

» απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα ηεζη πξν ειέγρνπ θάλεθε φηη ηα 

παηδηά ήδε γλψξηδαλ ζε θάπνην βαζκφ γηα ηελ θνηλσληθή αμία ηνπ λεξνχ θαη απφ ην 

ηεζη κεηαειέγρνπ δελ θάλεθε λα ππάξρεη ζεκαληηθή βειηίσζε απηήο ηεο γλψζεο. 

Όια ηα παηδηά πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο ζπλεληεχμεηο, πξηλ αιιά θαη κεηά απφ ηε 

δηδαζθαιία ζπλέδεζαλ πξσηίζησο ηελ έλλνηα ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ λεξνχ, κε ηε 

ρξήζε ηνπ απφ ηνλ άλζξσπν. εκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ πνπ 

πεξηέιαβαλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο, ηε ρξήζε ηνπ λεξνχ απφ άιια έκβηα φληα, 

πξνέθπςε κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γηδαθηηθήο Μαζεζηαθήο Αθνινπζίαο. Αληίζεηα 

ζην ηεζη κεηαειέγρνπ θαλέλα παηδί δελ αλέθεξε ζηηο απαληήζεηο ηνπ ηε ρξεζηκφηεηα 

ηνπ λεξνχ γηα ην πεξηβάιινλ, ελψ δχν παηδηά είραλ εθθέξεη γλψκε γηα απηή ηελ 

θαηεγνξία ζην ηεζη πξνειέγρνπ. Σν γεγνλφο απηφ πηζαλψλ λα νθείιεηαη, ζην φηη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηε δηδαζθαιίαο κεγαιχηεξε βαξχηεηα δφζεθε ζηελ αμία ηνπ λεξνχ γηα 

θάζε κνξθή δσήο ζηε Γε. Δπηπιένλ, ηξία απφ ηα δψδεθα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο 

ζπλεληεχμεηο, ζπκπεξηέιαβαλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο ηελ έιιεηςε λεξνχ ζην ηεζη 

κεηαειέγρνπ, θάηη πνπ δελ είρε αλαθεξζεί θαζφινπ ζην ηεζη πξνειέγρνπ.  

Δπξήκαηα πξνέθπςαλ επίζεο απφ ην αλαζηνραζηηθφ θείκελν θαη ην θχιιν 

παξαηήξεζεο, φπνπ κέζσ ησλ πεγψλ δεδνκέλσλ (π.ρ. Φχιια εξγαζίαο, αθίζεο) , 

παξαηεξήζεθε κία επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ, θπξίσο σο πξνο ηελ ζεκαζία ηνπ 

λεξνχ γηα ηελ επηβίσζε ησλ  δψλησλ νξγαληζκψλ, αιιά θαη σο πξνο ηελ έιιεηςε 

λεξνχ γηα ηνλ άλζξσπν. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ κε ηα παηδηά, ελ κέζσ ησλ 
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δξαζηεξηνηήησλ ηεο 1
εο

 Δλφηεηαο γηα ην Νεξφ, ππήξμε κία έληνλε πξνζπάζεηα απφ 

κέξνπο ησλ παηδηψλ, λα ηνλίζνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε κε πξφζιεςε 

λεξνχ απφ φια ηα έκβηα φληα θαη θπξίσο απφ ηνλ άλζξσπν. 

Χο πξνο ην δεχηεξν δηδαθηηθφ ζηφρν «Σα λήπηα λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαδνρή 

ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ», απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ νδεγνχ 

ζπλέληεπμεο ζην 2
ν
 Έξγν, θάλεθε πσο ηα 2/3 ησλ παηδηψλ, κεηά ηε εθαξκνγή ηεο 

ΓΜΑ θαηάθεξαλ λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαδνρή ησλ ηεζζάξσλ θαηλνκέλσλ ηνπ 

πδξνινγηθνχ θχθινπ πνπ κειεηήζεθαλ θαη λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή 

ζεηξά. Σα απνηειέζκαηα απηά ήηαλ ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ 

πνπ απάληεζαλ ζσζηά ζε απηφ ην έξγν πξηλ ηε δηδαζθαιία, θαζψο κφλν έλα παηδί ηα 

είρε θαηαθέξεη ζσζηά ζην ηεζη πξν ειέγρνπ.  

Δπίζεο ζηελ 2
ε
 Δξψηεζε ηνπ 1

νπ
 Έξγνπ φπνπ ηα παηδηά θιήζεθαλ λα 

πεξηγξάςνπλ ηε δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ (κέζσ ηεο 

εξψηεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο βξνρήο), ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ έδσζαλ 

απνδεθηέο ή ελδηάκεζεο απαληήζεηο ήηαλ ειάρηζην (2 απφ ηα 12 παηδηά) ζηα ηεζη 

πξνειέγρνπ.  Απμήζεθε φκσο αξθεηά ζηηο ζπλεληεχμεηο κεηά ηε δηδαζθαιία, θαζψο 

11 απφ ηα 12 παηδηά έδσζαλ απνδεθηέο ή ελδηάκεζεο απαληήζεηο. Σα επξήκαηα καο 

θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε απηά ηεο έξεπλαο ησλ Υξεζηίδνπ θ. ζπλ. (2003), φπνπ 

κεηά ηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζε λεπηαγσγείν, έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο λεπίσλ θαηφξζσζε λα μεπεξάζεη θάπνηα ελλνηνινγηθά εκπφδηα, 

ηα νπνία ζρεηίδνληαλ κε ην θαηλφκελν ηεο βξνρήο θαη λα θαηαζθεπάζεη πην ζχλζεηα 

θαη απνδεθηά λνεηηθά κνληέια γηα ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν. Δπηπξφζζεηα 

απνηειέζκαηα πνπ ζπκθσλνχλ κε ηα παξαπάλσ, πξνέθπςαλ θαη απφ ην άιιεο πεγέο 

δεδνκέλσλ καο φπσο ην θχιιν εξγαζίαο πνπ ζπκπιεξψζεθε απφ ηα παηδηά ζηελ 

ηξίηε ελφηεηα γηα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ (βι. παξάξηεκα 2, Βηβι. Γξαζηεξηνηήησλ), 

ζην νπνίν επηηπρία ππήξμε πεξίπνπ απφ ην  78% ησλ παηδηψλ, αιιά θαη απφ ην θχιιν 

εξγαζίαο ηεο Δλφηεηαο αμηνιφγεζεο φπνπ ηα παηδηά ζπκπιήξσζαλ ζσζηά ην 

κνληέιν, κε πνζνζηφ επηηπρίαο πεξίπνπ 90,5%.  Σέινο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ελφηεηα γηα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, αιιά θαη ηεο αμηνιφγεζεο 

θάλεθε πσο ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ζπκφληαλ φρη ηφζν ηελ νξνινγία ησλ δηδαρζέλησλ 

θαηλνκέλσλ ηνπ Τδξνινγηθνχ θχθινπ, φζν ηε δηαδνρή ηνπο.  

Χο πξνο ηνλ δεπηεξεχνλ δηδαθηηθφ ζηφρν «Σα λήπηα λα αληηιεθζνχλ ηηο 

κεηαβνιέο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ» θάλεθε πσο κεηά ηε ΓΜΑ ηα παηδηά 

ήηαλ ηθαλά ζε θάπνην βαζκφ λα πεξηγξάςνπλ ηα θαηλφκελα ησλ κεηαβνιψλ ηεο 
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θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ θαη λα αλαθέξνπλ ηνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο 

νθείινληαη νη κεηαβνιέο απηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο εξσηήζεηο 4, 5 θαη 6 ηνπ 1
νπ

 

Έξγνπ ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηε κεηαηξνπή ηνπ λεξνχ απφ 

ζηεξεφ ζε πγξφ, απφ πγξφ ζε ζηεξεφ θαη απφ πγξφ ζε αέξην αληίζηνηρα ππήξμε 

βειηίσζε ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ κεηά ηε δηδαζθαιία.  

Δηδηθφηεξα, ελψ ζηηο δχν πξψηεο εξσηήζεηο ππήξμε βειηίσζε ησλ 

απαληήζεσλ απφ ην ηεζη πξν ειέγρνπ ζην ηεζη κεηαειέγρνπ, θπξίσο σο πξνο ηνπο 

παξάγνληεο κεηαβνιήο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ, ζηελ 6
ε
 Δξψηεζε 

ζεκαληηθή βειηίσζε ππήξμε θπξίσο σο πξνο ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ, θαζψο 

πξηλ ηε δηδαζθαιία θαλέλα παηδί δελ απάληεζε ζσζηά. Σα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ 6
ε
 Δξψηεζε ηνπ 1

νπ
 Έξγνπ ζην ηεζη πξνειέγρνπ, έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε 

απηά άιισλ εξεπλψλ (Βαΐηζε  θ. ζπλ., 1993, Υαηδεληθήηα θ. ζπλ., 1996 ,  Ravanis & 

Bagakis, 1998) ζηηο νπνίεο ππνζηεξίδεηαη φηη φηαλ δεηνχκε απφ ηα παηδηά λα θάλνπλ 

πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηάιεμε ηεο δηαδηθαζίαο ζέξκαλζεο κηαο πνζφηεηαο 

λεξνχ, ιίγα είλαη ζε ζέζε λα πεξηγξάςνπλ ην θαηλφκελν ηνπ βξαζκνχ, ηεο εμάηκηζεο, 

ηεο εμαέξσζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη, φπσο θαη ηελ κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ λεξνχ. 

πλήζσο παξακέλνπλ ζε δεδνκέλα ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο εκπεηξίαο θαη δίλνπλ 

απαληήζεηο φπσο «ζα θαεί πνιχ» θιπ.  

Σν εξψηεκα απηφ εξεπλήζεθε θαη κέζσ ηνπ 3
νπ

 Έξγνπ (βι. παξάξηεκα 2,  Τιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα έξγα πξν ειέγρνπ/κεηαειέγρνπ) ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο κε ηε 

ρξήζε θαξηψλ ηηο νπνίεο ηα παηδηά έπξεπε λα αληηζηνηρίζνπλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα 

θάλεθε πσο νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ βειηηψζεθαλ ζην ηεζη κεηαειέγρνπ ζε ζρέζε 

κε ην ηεζη πξνειέγρνπ, σο πξνο ην γεγνλφο φηη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ απάληεζαλ 

ζσζηά ρσξίο ππνβνήζεζε.  Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο 

πξνέθπςαλ απφ ην θχιιν εξγαζίαο 2.1., ζηελ 2
ε
 Δλφηεηα ηεο ΓΜΑ,  γηα ηηο 

κεηαβνιέο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ ζην νπνίν ηα 2/3 ησλ νκάδσλ πνπ ην 

ζπκπιήξσζαλ είραλ 4 ζσζηέο απαληήζεηο, δειαδή φιεο, ελψ ην ππφινηπν 1/3 είρε 

απφ 1 έσο 3 ζσζηέο απαληήζεηο, αιιά θαη κέζσ ηνπ θχιινπ παξαηήξεζεο. 

Δηδηθφηεξα, φπσο αλαθέξζεθε ζηα απνηειέζκαηα (βι. ζει. 73 ) ζην δηάινγν πνπ 

απνζπάζηεθε απφ ηελ 1
ε
 δξαζηεξηφηεηα ηεο δεχηεξεο Δλφηεηαο θάλεθε ηα παηδηά λα 

αλαγλσξίδνπλ ηηο αιιαγέο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ, φηαλ απηέο 

πξνβάιινληαλ ζην βίληεν.  
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Χο πξνο ηνλ ηειεπηαίν δεπηεξεχνλ δηδαθηηθφ ζηφρν «Σα λήπηα λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ κνληεινπνίεζε σο επηζηεκνληθέο 

δεμηφηεηεο» θάλεθε πσο κπνξνχλ ζε θάπνην βαζκφ λα ην θάλνπλ. 

 Ξεθηλψληαο απφ ην πξψην κηζφ ηνπ ζηφρνπ, αλ ε ΓΜΑ ήηαλ απνδνηηθή σο 

πξνο ηελ θαιιηέξγεηα ηεο παξαηήξεζεο σο επηζηεκνληθήο δεμηφηεηαο, ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ζηελ δηθή καο έξεπλα ππήξμαλ επθαηξίεο ηα παηδηά λα 

αλαπηχμνπλ ηε δεμηφηεηα απηή θπξίσο ζηελ 3
ε
 Δλφηεηα γηα ηνλ Κχθιν ηνπ Νεξνχ. 

Καζψο ινηπφλ έλα απφ ηα πξψηα ζεκάδηα αλάπηπμεο απηήο ηεο δεμηφηεηαο είλαη φηη 

ππάξρεη κία πξνζπάζεηα παξαηήξεζεο κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα θαη απηή ε 

εζηίαζε ζηε ιεπηνκέξεηα πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα ηεο εμάζθεζεο ζηελ 

παξαηήξεζε, επηιέρζεθαλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζεσξνχκε πσο βνήζεζαλ αξθεηά (π.ρ. 

πξνβνιή παξνπζίαζεο ή βίληεν, αθηζψλ-έξγσλ άιισλ παηδηψλ, δηεμαγσγή 

πεηξάκαηνο, θχιιν εξγαζίαο κε ζπκπιήξσζε ηκήκαηνο πνπ έιεηπε απφ ζρήκα ) . 

Δπηπιένλ, έλαο ρξήζηκνο ηξφπνο εζηίαζεο  ζηε ιεπηνκέξεηα είλαη λα δεηεζεί απφ ηα 

παηδηά λα βξνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε δχν παξφκνηα πξάγκαηα θαη ην αληίζεην. 

Μάιηζηα, έξεπλεο κε παηδηά έδεημαλ φηη ε εχξεζε νκνηνηήησλ είλαη κάιινλ πην 

δχζθνιε θαη εθθξάδεη κεγαιχηεξε αλάπηπμε ζηελ ηθαλφηεηα παξαηήξεζεο απφ φ,ηη ν 

εληνπηζκφο δηαθνξψλ (Harlen & Elstgeest, 2005). Χο πξνο απηφ έγηλε πξνζπάζεηα λα 

παξαηεξήζνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηα ηξία κνληέια πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθαλ 

ζηελ 3
ε
 Δλφηεηα. Απηφ θάλεθε λα ηνπο δπζθνιεχεη αξθεηά, φκσο απφ ηνπο δηαιφγνπο 

ηνπ θχινπ παξαηήξεζεο (βι. παξάξηεκα 2, Φχιια Παξαηήξεζεο) δηαθαίλεηαη κία 

πξνζπάζεηα ησλ παηδηψλ λα εληνπίζνπλ θπξίσο ηηο δηαθνξέο, γεγνλφο κε ην νπνίν 

ζπκθσλνχλ θαη νη έξεπλεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.  

Σν δεχηεξν κηζφ ηνπ ζηφρνπ αλαθεξφηαλ ζηελ κνληεινπνίεζε θαη θαηά πφζν 

ε δηδαθηηθή καζεζηαθή αθνινπζία ήηαλ απνδνηηθή σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο σο 

επηζηεκνληθή δεμηφηεηα ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Ζ κνληεινπνίεζε έρεη 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ζχκθσλα κε ηνπο Gilbert et al., (1998) πνπ  κπνξεί λα είλαη ε 

πεξηγξαθή ελφο θαηλνκέλνπ, ν θαζνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα νπνία απνηειείηαη 

φπσο επίζεο θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο, ε εμήγεζε ή ε πξφβιεςε ελφο 

θαηλνκέλνπ, ή αθφκε θαη ν ζπλδπαζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ. ηελ παξνχζα κειέηε 

έγηλε κία πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο δεμηφηεηαο ηεο κνληεινπνίεζεο κέζσ ηεο 

παξνπζίαζεο, παξαηήξεζεο, ζρνιηαζκνχ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ ηνπ 

Τδξνινγηθνχ Κχθινπ (Γηάηαμε θχθινπ ηνπ λεξνχ «Βξνρνπνηφο», βίληεν 

πξνζνκνίσζεο ηνπ Κχθινπ ηνπ λεξνχ, ράξηηλε θαηαζθεπή ηνπ Κχθινπ ηνπ λεξνχ κε 
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εηθφλεο) θαη κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ελφο απινχ κνληέινπ ηνπ Τδξνινγηθνχ θχθινπ.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ θχιινπ παξαηήξεζεο θαη ηνπ αλαζηνραζηηθνχ θεηκέλνπ 

θάλεθε πσο ηα παηδηά θαηάθεξαλ ζε θάπνην βαζκφ λα αλαπηχμνπλ ηε δεμηφηεηα απηή, 

θαζψο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ κνληέισλ βειηίσζαλ ηηο ηδέεο ηνπ γηα ηνλ Κχθιν ηνπ 

λεξνχ θαη ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ θαηάθεξαλ λα ηνπνζεηήζνπλ κε ηε ζσζηή δηαδνρή 

εηθφλεο απφ έλα απιφ κνληέιν ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ.  

Σέινο, ζρεηηθά κε ηηο ελαιιαθηηθέο ηδέεο πνπ δηαρεηξηζηήθακε δηδαθηηθά, απφ 

ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο έλαο ηθαλνπνηεηηθφο 

αξηζκφο παηδηψλ θαηάθεξε λα μεπεξάζεη ηα ελλνηνινγηθά εκπφδηα θαη λα πξνζεγγίζεη 

ζε θάπνην βαζκφ ζρεηηθέο κε ηνλ Τδξνινγηθφ Κχθιν επηζηεκνληθέο γλψζεηο. 

πγθεθξηκέλα γηα ηελ άγλνηα ή κε αλαθνξά εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, ζηνπο νπνίνπο 

νθείινληαη νη κεηαβνιέο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

παηδηψλ ζην ηεζη κεηαειέγρνπ θάλεθε φηη βειηίσζαλ αξθεηά ηηο απαληήζεηο ηνπ κε 

αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο απηνχο. Ζ δεχηεξε ελαιιαθηηθή ηδέα πνπ εληνπίζηεθε 

ήηαλ κε ζχλδεζε ησλ ζχλλεθσλ κε ηε βξνρή απφ έλα κηθξφ αξηζκφ παηδηψλ θαη 

θάλεθε λα αιιάδεη κεηά ηε Γηδαθηηθή Μαζεζηαθή Αθνινπζία. Δλψ ε ηξίηε  

ελαιιαθηηθή άπνςε, ηελ νπνία ππνζηεξίδνπλ νη Bar and Galili (1994), φηη δειαδή ηα 

κηθξά παηδηά (πξηλ ηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ) πηζηεχνπλ πσο ην λεξφ εμαθαλίδεηαη θαηά 

ηελ εμάηκηζε, δελ εληνπίζηεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα παηδηψλ. 

πλνιηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ε επηηπρία ησλ παηδηψλ ζε απηφ ην έξγν 

ήηαλ πεξηνξηζκέλε, πηζαλψλ γηαηί ππεξέβαηλε ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Τπήξμαλ βέβαηα 

πνηνηηθέο βειηηψζεηο ζηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηηο έλλνηεο θαη ηα θαηλφκελα πνπ 

επεμεξγαζηήθακε, φκσο φπσο πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ θάζε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ ελλνηνινγηθή αλαδηνξγάλσζε ηεο ππάξρνπζαο 

γλψζεο ησλ παηδηψλ, απνηειεί κηα δχζθνιε θαη καθξνρξφληα δηαδηθαζία (Βνζληάδνπ, 

1998. Δπθιείδε, 1997). Απηφ ζπκβαίλεη  δηφηη φια ηα παηδηά δελ επσθεινχληαη ζηνλ 

ίδην βαζκφ απφ ηελ εθαξκνγή ελφο παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή ζηελ δηθή καο 

πεξίπησζε κηαο Γηδαθηηθήο Μαζεζηαθήο Αθνινπζίαο. 

 

4.1. Πεξηνξηζκνί 

Οη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο αθνξνχλ θπξίσο θάπνηεο ππαξθηέο δπζθνιίεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο Γηδαθηηθήο Μαζεζηαθήο 

Αθνινπζίαο… 
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1. Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα, ην νπνίν ζα έπξεπε λα επηζεκαλζεί, είλαη ν αξθεηά 

κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ ζην ηκήκα (24). Φαηλφκελν ην νπνίν δπζηπρψο είλαη 

ζχλεζεο ζηα ειιεληθά λεπηαγσγεία θαη πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

δπζθφιεςε αξθεηά ηελ εθαξκνγή, ιφγσ έιιεηςεο επαξθή ρψξνπ θαη 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 

ηάμε. Δπηπιένλ, εμαηηίαο ηνπ αξηζκνχ ηνλ παηδηψλ, δελ επαξθνχζε θάπνηεο 

θνξέο ν ρξφλνο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ζπδεηήζεηο φια ηα παηδηά πνπ ήζειαλ.  

2. Οη καζεζηαθή δηδαθηηθή ζεηξά είρε ζρεδηαζηεί εμαξρήο γηα λα αθνινπζήζεη ην 

σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ, δειαδή κεηά ηηο ειεχζεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ε 1
ε
 Οξγαλσκέλε, πξσηλφ θαγεηφ ησλ παηδηψλ θιπ,  φκσο ε 

ξνπηίλα ηνπ ζρνιείνπ δελ καο ην επέηξεςε. Έηζη πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζπκππθλσκέλε δηδαζθαιία ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή ηάμε, κε απνηέιεζκα 

ηα παηδηά πνιιέο θνξέο λα αηζζάλνληαη θφπσζε.  

3. Πηζαλψλ λα παξαιήθζεθαλ θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο θαη γεγνλφηα ηεο ΓΜΑ πνπ 

ζα είραλ εληνπηζηεί κε ηε ρξήζε βηληενζθφπεζεο, ε νπνία φκσο δελ καο 

επηηξάπεθε.  

4. Θα κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο, θηλεηηθέο, κε 

ζεαηξηθφ παηρλίδη θαη γεληθά κε ζηφρνπο ηελ επραξίζηεζε θαη ηνλ 

απηνζρεδηαζκφ, φκσο επηκείλακε ζηηο δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη ψζηε 

λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα κηαο πην ζπζηεκαηηθήο αμηνιφγεζεο. 

 

4.2.  Δπεθηάζεηο 

 Μα βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ΓΜΑ πξνηείλνληαη νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο γηα 

κειινληηθή εθαξκνγή ηεο… 

1. Να ρξεζηκνπνηεζεί ινγηζκηθφ ή βίληεν, γηα ηνλ Κχθιν ηνπ λεξνχ, 

ζρεδηαζκέλν γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, έηζη ψζηε λα ππάξμεη ε 

δπλαηφηεηα θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηα παηδηά. 

2. Να πξαγκαηνπνηεζεί ε ΓΜΑ ζην πιαίζην ελφο project γηα ην λεξφ, φπνπ ζα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ρξφλνπ ην 

αληηθείκελν θαη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν εχξνο εκπεηξηψλ ζε ζρέζε κε ην 

ζέκα. Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε απηή ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ ηα 

καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα κηαο ΓΜΑ κε ηε ρξήζε ελφο αλάινγνπ 

νδεγνχ ζπλέληεπμεο.  
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3. Να πξαγκαηνπνηεζεί κία ΓΜΑ κε πεξηζζφηεξν νηθνινγηθή πξνζέγγηζε θαη   

θχξην άμνλα ηνλ Κχθιν ηνπ Νεξνχ, δειαδή λα εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε 

ζεκαζία ηνπ λεξνχ θαη ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε 

απηφ.  

4. Να πξαγκαηνπνηεζεί ε Γηδαθηηθή Μαζεζηαθή Αθνινπζία ζε άιιν δείγκα 

παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Θεζζαινλίθεο ή ηεο 

Διιάδαο, κε ακεζφηεξεο εκπεηξίεο, γηα λα δηαπηζησζεί αλ ηα απνηειέζκαηα 

ζα είλαη απέρνπλ απφ απηά ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  
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Α: ΟΓΖΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

1. Ο ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΟ ΚΤΚΛΟ 

    Ο πδξνινγηθφο  θχθινο, γλσζηφο θαη σο θχθινο ηνπ λεξνχ είλαη κία αιιεινπρία 

θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν (Δηθφλα 1), ην νπνίν  πεξηγξάθεη 

ηελ δηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε ηνπ λεξνχ κεηαμχ ηεο βηφζθαηξαο, ηεο αηκφζθαηξαο , 

ηεο ιηζφζθαηξαο θαη ηεο πδξφζθαηξαο. ηνλ πιαλήηε καο ην λεξφ κπνξεί λα 

απνζεθεπηεί εθηφο απφ ηελ αηκφζθαηξα, ζηα πγξά επηθαλεηαθά χδαηα, δειαδή ζηνπο 

σθεαλνχο, ζηηο ιίκλεο θαη  ζηα πνηάκηα φπσο επίζεο  ζην έδαθνο, ζηνπο πάγνπο, ζηα 

ρηφληα θαη ζηα ππφγεηα χδαηα. Όια ηα παξαπάλσ καδί κε ηνπο πδξαηκνχο, ηα ζχλλεθα 

θαη ην λεξφ πνπ πεξηέρεηαη ζηε βηνκάδα απνηεινχλ ζπζηαηηθά κέξε ηνπ πδξνινγηθνχ 

θχθινπ.    

          

(Δηθφλα 1)
17

 Ο πδξνινγηθόο θύθινο Γεσινγηθή Τπεξεζία ΖΠΑ 

    Σν λεξφ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν, ζπλερψο θηλείηαη θαη αιιάδεη απφ ηε κία θπζηθή 

θαηάζηαζε ζηελ άιιε (ζηεξεή, πγξή, αέξηα/πδξαηκφο), ελψ αιιειεπηδξά κε ηηο 

θπζηθέο δηεξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αηκφζθαηξα, ζηε ιηζφζθαηξα θαη ζηε 

βηφζθαηξα. Απηέο νη αιιαγέο θαη νη θηλήζεηο ηνπ λεξνχ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζηνλ 

θχθιν ηνπ λεξνχ (Hubbart, Pidwirny, 2010). 

     χκθσλα κε ηελ Γεσινγηθή Τπεξεζία ησλ ΖΠΑ (USGS) έρνπλ δηαθξηζεί 16 κέξε 

ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: ε απνζήθεπζε ηνπ λεξνχ ζηε 

                                                
17 Αλαθηήζεθε ζηηο 28/2/14 απφ http://water.usgs.gov/edu/watercyclegreek.html 
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ζάιαζζα, ε εμάηκηζε, ε εμαηκηζνδηαπλνή, ε εμάρλσζε, ην λεξφ ζηελ αηκφζθαηξα, ε 

ζπκπχθλσζε, ηα θαηαθξεκλίζκαηα, ε απνζήθεπζε ηνπ λεξνχ ζε πάγνπο θαη ρηφληα, ε 

απνξξνή απφ ιηψζηκν ηνπ ρηνληνχ, ε επηθαλεηαθή απνξξνή θαη ε ξνή ζε 

πδαηνξεχκαηα, ε απνζήθεπζε γιπθνχ λεξνχ, ε δηήζεζε, ε απνζήθεπζε θαη  

εθθφξηηζε ππφγεηνπ λεξνχ θαη ηέινο νη πεγέο (Perlman, Makropoulos, Koutsoyiannis, 

2005).  

     Πην ζπγθεθξηκέλα ινηπφλ ην λεξφ κεηαθέξεηαη απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο ζηελ 

αηκφζθαηξα κέζσ ηεο εμάηκηζεο, δειαδή ηεο δηεξγαζίαο κέζσ ηεο νπνίαο ην λεξφ 

κεηαηξέπεηαη απφ πγξφ ζε αέξην (πδξαηκφο). Ζ ζεξκφηεηα ηνπ ήιηνπ παξέρεη 

ελέξγεηα, έηζη ψζηε λα ζπάζνπλ νη δεζκνί πνπ θξαηνχλ ελσκέλα ηα κφξηα ηνπ λεξνχ 

θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εμάηκηζε. 

     Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ λεξνχ  πνπ εμαηκίδεηαη θαη βξίζθεηαη ζηελ αηκφζθαηξα 

παξέρεηαη απφ ηνπο σθεαλνχο. Απφ ην λεξφ πνπ εμαηκίδεηαη, ην 91% πεξίπνπ 

επηζηξέθεη ζηηο ιεθάλεο σθεαλνχ κέζσ θαηαθξεκληζκάησλ. Σν ππφινηπν 9% 

κεηαθέξεηαη ζε πεξηνρέο πάλσ απφ ηελ μεξά, φπνπ νη θιηκαηνινγηθνί παξάγνληεο 

πξνθαινχλ ην ζρεκαηηζκφ βξνρνπηψζεσλ. Ζ πξνθχπηνπζα αληζνξξνπία κεηαμχ ησλ 

πνζνζηψλ ηεο εμάηκηζεο θαη θαηαθξεκληζκάησλ πάλσ απφ ηελ μεξά θαη ηνλ σθεαλφ 

δηνξζψλεηαη απφ ηελ απνξξνή θαη ηε ξνή ησλ ππνγείσλ πδάησλ ζηνπο σθεαλνχο.       

Γηαπλνή, έλα άιιν ηκήκα ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ, θαιείηαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο 

νπνίαο πδξαηκνί απειεπζεξψλνληαη ζηελ αηκφζθαηξα απφ ηα θπηά θαη νη νπνίνη 

δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηεο απψιεηαο λεξνχ απφ ηα φξγαλα αληαιιαγήο αεξίσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ησλ θχιισλ ηνπο. Σα φξγαλα απηά επίζεο ελεξγνχλ σο 

έλαο ζεκαληηθφο κεραληζκφο ςχμεο γηα ηα θπηά κέζσ ηεο θξπκκέλεο ζεξκφηεηαο, ε 

νπνία απνξξνθάηαη θαη κεηαθέξεηαη απφ ηα θπηά κέζσ ηεο δηαπλνήο. Όηαλ ε 

δηεξγαζία απηή επέξρεηαη καδί κε ηελ εμάηκηζε θαιείηαη εμαηκηζνδηαπλνή.  

     Αθφκε, κε ηελ πξφζζεζε αξθεηήο ελέξγεηαο, κπνξεί λα ππάξμεη  ε απεπζείαο 

κεηαηξνπή ηνπ λεξνχ απφ ηελ ζηεξεά (πάγνο) ζηελ αέξηα κνξθή ρσξίο λα 

κεζνιαβήζεη ε πγξή . Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη εμάρλσζε (Hubbart, Pidwirny, 

2010). 

    Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ είλαη 

ε απνζήθεπζε ηνπ λεξνύ ζηελ αηκόζθαηξα, ε νπνία παξφιν πνπ δελ παξέρεη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο απνζήθεπζεο ηνπ λεξνχ παγθνζκίσο, είλαη ε ηαρχηεξε νδφο 

κεηαθίλεζήο ηνπ. Οη αηκνί, ε πγξαζία θαη ηα ζχλλεθα είλαη νη αφξαηεο θαη νξαηέο 

κνξθέο ηνπ λεξνχ ζηελ αηκφζθαηξα. 
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     Ζ αληίζεηε αθξηβψο δηαδηθαζία ηεο εμάηκηζεο, δειαδή ε κεηαηξνπή ηνπ λεξνχ 

απφ ηελ αέξηα ζηελ πγξή κνξθή νλνκάδεηαη ζπκπύθλσζε. Ζ δηεξγαζία ηεο 

ζπκπχθλσζεο είλαη ππεχζπλε γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ ζχλλεθσλ, ηα νπνία παξάγνπλ 

θαηαθξεκλίζκαηα (πηψζε λεξνχ κε ηε κνξθή βξνρήο, ρηνλφλεξνπ, ρηνληνχ ή 

ραιαδηνχ) ηνλ βαζηθφηεξν δειαδή ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηζηξέθεη ην λεξφ ζηελ 

επηθάλεηα ηεο γεο.  

  Ζ δεκηνπξγία θαηαθξεκληζκάησλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν αέξαο κπνξεί λα 

ρσξέζεη κφλν έλα νξηζκέλν πνζφ  πδξαηκψλ, εμαηηίαο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ θνξεζκνχ 

πεξηεθηηθφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ζε λεξφ. Σν πνζφ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηε ζεξκνθξαζία. Έηζη, ν ζεξκφηεξνο αέξαο κπνξεί λα ρσξέζεη πεξηζζφηεξνπο 

πδξαηκνχο απφ φ, ηη ν πην ςπρξφο . Δπνκέλσο, εάλ πξνζηεζνχλ πδξαηκνί πάλσ απφ ην 

φξην θνξεζκνχ, αιιά θπξίσο αλ ςπρζεί κηα αέξηα κάδα θαη κεησζεί ην φξην θνξεζκνχ, 

ηφηε νη πιενλάδνληεο πδξαηκνί πγξνπνηνχληαη ζρεκαηίδνληαο ζε κηθξνζθνπηθφ 

επίπεδν ζηαγνλίδηα ή παγνθξπζηάιινπο θαη ζε καθξνζθνπηθφ επίπεδν ζχλλεθα. H 

παξνπζία ζηελ αηκφζθαηξα ζηεξεψλ κηθξνζθνπηθψλ ζσκαηηδίσλ ζθφλεο, αιάησλ θαη 

θαπλνχ επλνεί ην ζρεκαηηζκφ ησλ ζηαγνληδίσλ, φηαλ ηα παξαπάλσ ζπλδένληαη κε ηα 

κφξηα ηνπ λεξνχ. Καζψο ηα ζηαγνλίδηα ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ε κάδα ηνπο 

κεγαιψλεη, κπνξεί λα βαξχλνπλ ηφζν πνπ ηειηθά λα πέζνπλ ζην έδαθνο σο 

θαηαθξεκλίζκαηα (Perlman, Makropoulos, Koutsoyiannis, 2005).  

    Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ λεξνχ πνπ επηζηξέθεη ζηε γε ξέεη θαηεθνξηθά σο 

απνξξνή. Δπηθαλεηαθή απνξξνή ινηπφλ, νξίδεηαη σο ε απνξξνή θαηαθξεκληζκάησλ 

πάλσ απφ ην εδαθηθφ αλάγιπθν. Έλα κέξνο ηνπ λεξνχ απηνχ δηαπεξλά θαη γεκίδεη ηα 

ππφγεηα χδαηα, ελψ ην ππφινηπν, σο ξνή πνηακνχ, επηζηξέθεη ζηνπο σθεαλνχο απφ 

φπνπ εμαηκίδεηαη. Όηαλ ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο θάησ απφ ην έδαθνο είλαη θνξεζκέλν 

ή αδηαπέξαην, ην λεξφ ξέεη κε ηε κνξθή  απνξξνήο (δεκηνπξγία απιαθηψλ ζην 

έδαθνο) ή δεκηνπξγνχληαη πιεκκχξεο, επεηδή ν επαθφινπζνο πεηφο αλαγθάδεηαη λα 

παξακείλεη ζηελ επηθάλεηα. 

     Γηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο ζπγθξαηνχλ δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο λεξνχ θαη 

απνξξνθνχλ λεξφ κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο. Καζψο κηα επηθάλεηα γίλεηαη ιηγφηεξν 

δηαπεξαηή, έλα δηαξθψο απμαλφκελν πνζνζηφ λεξνχ παξακέλεη ζηελ επηθάλεηα, 

δεκηνπξγψληαο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα πιεκκχξα (Hubbart, Pidwirny, 2010).  

    Ζ ξνή ζε πδαηνξεύκαηα πξνζδηνξίδεη ηελ θίλεζε ηνπ λεξνχ κέζα ζηα ξπάθηα, 

ξέκαηα, πνηάκηα (ζχκθσλα κε ηελ Γεσινγηθή Τπεξεζία ησλ ΖΠΑ), ηα νπνία κε ηε 

ζεηξά ηνπο βνεζνχλ ζηελ ηξνθνδνζία ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ κέζσ ηεο δηήζεζεο 
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λεξνχ απφ ηελ θνίηε ηνπο πξνο ηα θαηψηεξα ππεδάθηα ζηξψκαηα. Καηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο δηήζεζεο, ηκήκα ηνπ λεξνχ απηνχ θηλείηαη θνληά ζηελ επηθάλεηα θαη απνξξέεη 

πξνο πδαηνξεχκαηα θαη έλα άιιν ηκήκα ηνπ λεξνχ πνπ δηεζείηαη ζπλερίδεη ηελ πνξεία 

ηνπ πξνο βαζχηεξα ζηξψκαηα (Perlman, Makropoulos, Koutsoyiannis, 2005).   

     Άιινη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία απνξξνήο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηήμε ησλ 

πάγσλ θαη  ησλ παγφβνπλσλ ζηε ζάιαζζα. ε παγθφζκηα βάζε, ε πηψζε ηεο βξνρήο 

μεπεξλά ηελ εμαηκηζνδηαπλνή πάλσ απφ ηηο επείξνπο, θαη ε εμάηκηζε μεπεξλά ηελ 

πηψζε ηεο βξνρήο πάλσ απφ ηνπο  σθεαλνχο, ελψ θηλείηαη πεξηζζεπνχκελν λεξφ απφ 

ηηο επείξνπο ζηνπο σθεαλνχο σο απνξξνή. Ζ αλαινγία ηνπ ξπζκνχ ηεο βξνρφπησζεο 

θαη ηνπ ξπζκνχ ηεο εμάηκηζεο κπνξεί λα δηαθέξεη δξακαηηθά κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ 

(Hubbart, Pidwirny, 2010).  

    Χο ηειεπηαίν αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ ε  

Γεσινγηθή Τπεξεζία ησλ ΖΠΑ ραξαθηεξίδεη ηηο πεγέο, ηα ζεκεία δειαδή ηεο γεο, 

φπνπ ην λεξφ βγαίλεη ζηελ επηθάλεηα, θαζψο έλαο πδξνθνξέαο γεκίδεη, ψζηε ην λεξφ 

λα ππεξρεηιίζεη πξνο ηελ επηθάλεηα (Perlman, Makropoulos, Koutsoyiannis, 2005).      

πρλά, νη ηηκέο ηεο πδξνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο κεηξψληαη σο ν «κέζνο ρξφλνο 

παξακνλήο» ή αιιηψο ην κέζν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ην λεξφ παξακέλεη ζηηο 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ν κέζνο ρξφλνο παξακνλήο ελφο κνξίνπ 

χδαηνο ζηελ αηκφζθαηξα είλαη πνιχ κηθξφο, ζπλήζσο απφ εκέξεο έσο κηα εβδνκάδα ή 

δχν. Σν λεξφ ηείλεη λα θηλείηαη γξήγνξα κέζσ θπηηθψλ θαη δσηθψλ ηζηψλ, αιιά 

κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε θχηηαξα γηα πνιχ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

     Σν λεξφ κπνξεί λα απνζεθεπηεί γηα κήλεο έσο ρξφληα ζην λεξφ ηνπ εδάθνπο θαη ηα 

κεκνλσκέλα κφξηα ηνπ λεξνχ κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζε βαζηά ππφγεηα χδαηα, 

παγεηψλεο θαη σθεαλνχο γηα δεθαεηίεο έσο 10.000 ή θαη πεξηζζφηεξα ρξφληα 

(Hubbart, Pidwirny, 2010). 

 

1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

    Ο πδξνινγηθφο θχθινο ζαλ θχθινο πνπ είλαη, δελ έρεη αξρή.  Ξεθηλψληαο ινηπφλ  

ηελ πεξηγξαθή ηνπ απφ ην θαηλφκελν ηεο εμάηκηζεο, ζα ιέγακε πσο ν ήιηνο, 

ζεξκαίλεη ην λεξφ ζηε ζάιαζζα θαη ζε φπνην άιιν κέξνο πάλσ ζηε Γε ππάξρεη λεξφ, 

ην νπνίν ελ κέξεη εμαηκίδεηαη θαη αλπςψλεηαη κε ηε κνξθή πδξαηκνχ ζηνλ αέξα. 

Νεξφ εμαηκίδεηαη φπσο πξνείπακε απφ ηηο ιίκλεο, ηα πνηάκηα, αιιά θαη ην έδαθνο.  

http://www.eoearth.org/profile/Jason.hubbart
http://www.eoearth.org/profile/Michael.pidwirny
http://www.eoearth.org/profile/Jason.hubbart
http://www.eoearth.org/profile/Michael.pidwirny
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    Ζ δηαπλνή ησλ θπηψλ είλαη κηα αθφκε ιεηηνπξγία πνπ απνδίδεη πδξαηκνχο ζηελ 

αηκφζθαηξα. Ζ εμάηκηζε θαη δηαπλνή ζπρλά δελ δηαθξίλνληαη θαη έηζη κηινχκε γηα 

εμαηκηζνδηαπλνή. Μηα κηθξή πνζφηεηα πδξαηκψλ ζηελ αηκφζθαηξα πξνέξρεηαη απφ 

ηελ εμάρλσζε, κέζσ ηεο νπνίαο κφξηα απφ πάγνπο θαη ρηφληα κεηαηξέπνληαη 

απεπζείαο ζε πδξαηκνχο πεξλψληαο απφ ηελ ζηεξεή ζηελ αέξηα κνξθή. 

    Αλνδηθά ξεχκαηα αέξα αλεβάδνπλ ηνπο πδξαηκνχο ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο 

αηκφζθαηξαο, φπνπ νη κηθξφηεξεο πηέζεηο πνπ επηθξαηνχλ έρνπλ απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Δπεηδή φκσο ζε ρακειή ζεξκνθξαζία ν αέξαο δελ κπνξεί 

πηα λα ζπγθξαηεί φιε ηε κάδα ησλ πδξαηκψλ, έλα κέξνο ηνπο ζπκππθλψλεηαη θαη 

ζρεκαηίδεη ηα ζχλλεθα, ην θαηλφκελν δειαδή ηεο ζπκπχθλσζεο. Σα ξεχκαηα ηνπ 

αέξα θηλνχλ ηα ζχλλεθα γχξσ απ' ηελ πδξφγεην. Παξάιιεια ηα ζηαγνλίδηα λεξνχ πνπ 

ζρεκαηίδνπλ ηα ζχλλεθα ζπγθξνχνληαη θαη κεγαιψλνπλ, θαη ηειηθά πέθηνπλ σο 

θαηαθξεκλίζκαηαθαηά ην θαηλφκελν ηεο πγξνπνίεζεο, κε ηε κνξθή βξνρήο, ρηνληνχ, 

ραιαδηνχ .  

     Σν ρηφλη φηαλ ζπζζσξεχεηαη ζρεκαηίδεη πάγνπο θαη παγεηψλεο. ε ζρεηηθά 

ζεξκφηεξα θιίκαηα, φηαλ έξρεηαη ε άλνημε, ην ρηφλη ιηψλεη θαη λεξφ απηφ ξέεη, 

ζρεκαηίδνληαο ηελ απνξξνή απφ ην ιηψζηκν ηνπ ρηνληνχ.  

    Ζ κεγαιχηεξε πνζφηεηα θαηαθξεκληζκάησλ πέθηεη απεπζείαο ζηνπο σθεαλνχο. 

Απφ ηελ πνζφηεηα πνπ πέθηεη ζηε ζηεξηά, έλα ζεκαληηθφ κέξνο θαηαιήγεη θαη πάιη 

ζηνπο σθεαλνχο ξένληαο , σο επηθαλεηαθή απνξξνή. Ζ κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηεο 

επηθαλεηαθήο απνξξνήο κεηαθέξεηαη ζηνπο σθεαλνχο απφ ηα πνηάκηα, κε ηε κνξθή 

ξνήο ζε πδαηνξεχκαηα. Ζ επηθαλεηαθή απνξξνή κπνξεί αθφκε λα θαηαιήμεη ζηηο 

ιίκλεο, πνπ απνηεινχλ, καδί κε ηνπο πνηακνχο, ηηο θπξηφηεξεο απνζήθεο γιπθνχ 

λεξνχ. Χζηφζν, ην λεξφ ησλ θαηαθξεκληζκάησλ δελ ξέεη απνθιεηζηηθά κέζα ζηνπο 

πνηακνχο. Κάπνηεο πνζφηεηεο δηαπεξλνχλ ην έδαθνο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο δηήζεζεο 

θαη ζρεκαηίδνπλ ηα ππφγεηα λεξά. Μέξνο ηνπ λεξνχ απηνχ κπνξεί λα μαλαβξεί ην 

δξφκν ηνπ πξνο ηα επηθαλεηαθά χδαηα σο εθθφξηηζε ππφγεηνπ λεξνχ.  

    Όηαλ ην λεξφ βξίζθεη δηφδνπο πξνο ηεο επηθάλεηα ηεο γεο εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή 

πεγψλ. Έλα άιιν κέξνο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ πεγαίλεη βαζχηεξα θαη εκπινπηίδεη ηνπο 

ππφγεηνπο πδξνθνξείο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο 

λεξνχ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
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2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΜΔΝΔΣΑΗ 

ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ 

 

Όηαλ βγαίλεη ν ήιηνο, δεζηαίλεη ηε Γε. Εεζηαίλεη ην λεξφ πνπ ππάξρεη ζε απηή θαη 

βξίζθεηαη ζηηο ζάιαζζεο, ηα πνηάκηα θαη ηηο ιίκλεο αιιά θαη φπνπ αιινχ ππάξρεη 

λεξφ. Έλα κέξνο απηνχ ηνπ λεξνχ πνπ δεζηαίλεηαη, εμαηκίδεηαη, δειαδή απφ λεξφ 

κεηαηξέπεηαη ζε πδξαηκφ(αέξην) θαη αλεβαίλεη ςειά ζηνλ νπξαλφ.  

Απηνί νη πδξαηκνί πνπ αλεβαίλνπλ ζηνλ νπξαλφ (αηκφζθαηξα) φηαλ καδεπηνχλ 

αξθεηνί καδί, ςχρνληαη θαη  δεκηνπξγνχλ ηα ζχλλεθα. Απηφ νη επηζηήκνλεο ην 

νλνκάδνπλ ζπκπύθλσζε. Σα ζχλλεθα πνπ δεκηνπξγνχληαη ν αέξαο ηα κεηαθηλεί. 

Όηαλ έλα ζχλλεθν καδέςεη κέζα ηνπ πνιινχο πδξαηκνχο θαη ε ζεξκνθξαζία είλαη 

ρακειή (θάλεη θξχν δειαδή) ηφηε νη πδξαηκνί κεηαηξέπνληαη ζε ζηαγφλεο λεξνχ. 

Απηέο νη ζηαγφλεο γίλνληαη βαξηέο θαη δελ κπνξνχλ λα κείλνπλ άιιν ζην ζχλλεθν θαη 

έηζη πέθηνπλ ζαλ βξνρή μαλά ζηε Γε. Απηφ ην νλνκάδνπκε πγξνπνίεζε.   

Κάπνηεο θνξέο, φηαλ εθεί πνπ βξίζθεηαη ην ζχλλεθν θάλεη πνιχ θξχν, νη ζηαγφλεο 

κέζα ζην ζχλλεθν κεηαηξέπνληαη ζε ρηνλνληθάδεο θαη πέθηνπλ ζηε Γε ζαλ ρηφλη ή 

ραιάδη. 

Ζ βξνρή, ην ρηφλη ή ην ραιάδη πνπ ζα πέζεη ζηε Γε, κπνξεί λα πέζεη ζην έδαθνο, ζηηο 

ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα, ζηηο ιίκλεο.  

Όηαλ ν ήιηνο ινηπφλ μαλαδεζηάλεη ην λεξφ πνπ βξίζθεηαη ζηε Γε, ηφηε θάπνηεο 

ζηαγφλεο  ζα εμαηκηζηνχλ μαλά θαη ζα θάλνπλ πάιη απηφ ην ηαμίδη πνπ νλνκάδνπκε 

θύθιν ηνπ λεξνύ. 
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3. ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΗΓΔΔ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ 

   χκθσλα κε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε κηθξά παηδηά,  πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο, ζρεηηθά κε ζηνηρεία θαη θαηλφκελα ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ (Bar, 1989, 

Υξεζηίδνπ et al., 2001) φπσο θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Inbody, 1963, Miner, 1992, 

Munn, 1974, Za’rour, 1976) παξαηεξήζεθε έληνλα ε ηάζε ησλ παηδηψλ λα κελ 

ζπλδένπλ ηα ζύλλεθα κε ηε βξνρή, θαζψο ζε κεγάιν πνζνζηφ πηζηεχνπλ πσο ε 

βξνρή έξρεηαη απφ ηνλ νπξαλφ θαη φρη απφ ηα ζχλλεθα, δηφηη ελψ ε πξψηε είλαη ζε 

πγξή κνξθή, λεξφ, ηα δεχηεξα ζε ζηεξεή κνξθή. Απηή ε κε ζχλδεζε ηεο βξνρήο κε 

ηα ζχλλεθα ζα ήζεια λα αλαηξαπεί κέζα απφ ηε δηδαζθαιία, φηαλ ηα παηδηά θπξίσο 

απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ βίληεν θαη ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ θαη ηελ 

εκπινθή ηνπο ζην ηειεπηαίν αλαθαιχςνπλ ηε ζρέζε απηψλ ησλ δχν ζηνηρείσλ.  

   Μία άιιε ελαιιαθηηθή ηδέα, ε νπνία έρεη κειεηεζεί είλαη ε άπνςε πνπ έρνπλ ηα 

παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζρεηηθά κε ην πνπ πεγαίλεη ην λεξφ θαηά ηελ εμάηκηζε. 

χκθσλα κε έξεπλα ησλ Bar and Galili (1994) ηα κηθξά παηδηά (πξηλ ηελ ειηθία ησλ 7 

εηψλ) πηζηεχνπλ πσο ην λεξό εμαθαλίδεηαη θαηά ηελ εμάηκηζε. Απηφ ζα ήζεια λα 

δηαπηζηψζνπλ ηα παηδηά πσο δελ ηζρχεη θαζψο ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο αιιαγέο ζηε 

θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ λεξνχ φπνπ ζα θαίλεηαη μεθάζαξα ε κεηαηξνπή ηνπ πγξνχ ζε 

αέξην θαη φρη ε εμαθάληζή ηνπ. 

   Σέινο, ε απνπζία εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ (ζεξκόηεηα, ςύμε) θαηά ηε 

δηάξθεηα αιιαγήο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνύ. Απηφ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη 

θαηά ηνλ Ραβάλε (1999) κε ηελ αδπλακία λα ζπλδεζεί ε αιιαγή ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ κε ηελ αληαιιαγή ζεξκφηεηαο αλάκεζα ζην λεξφ θαη ζην 

πεξηβάιινλ (φπσο αλαθέξεηαη ζε Υξεζηίδνπ, Καθαλά, Γεκεηξίν, & Μπνλψηε, 

2003). Απηφ ζα ην αληηκεησπίζνπλ ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θπξίσο 

ελφηεηαο, φηαλ θαηά ηε δηάξθεηα παξαηήξεζεο εηθφλσλ θαη παξαθνινχζεζεο βίληεν 

δηαπηζηψζνπλ ηα ίδηα πσο γηα λα αιιάμεη ην λεξφ απφ ηε κία θπζηθή θαηάζηαζε ζηελ 

άιιε ρξεηάδεηαη ζεξκφηεηα ή ςχμε, φπσο επίζεο αλαθαιψληαο παξαδείγκαηα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο φπνπ ην λεξφ αιιάδεη θπζηθή θαηάζηαζε αλάινγα κε ηε 

ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη (παγάθηα ζην ςπγείν, θαηζαξφια κε λεξφ πνπ 

βξάδεη θ.α.). 
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Β: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ -Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 1:ΣΟ ΣΟΗΥΔΗΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

Γηδαθηηθνί ζηόρνη:  

1.  Οη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηελ αμία ηνπ λεξνχ σο θνηλσληθφ αγαζφ θαη σο 

θπζηθφ πφξν. 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

Δπηδησθόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
18

:  - 

Οξγάλσζε Σάμεο : Ζ εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά κε φιε ηελ ηάμε – Οη καζεηέο απαληνχλ 

αηνκηθά. Δξγάδνληαη αηνκηθά.   

Υξόλνο: Σξία ηέηαξηα ηεο ψξαο. 

 

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ Γξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ 

Μέξνο Α 

-Θα δνχκε κία παξνπζίαζε (είλαη ζαλ 

έλα βίληεν κε πνιιέο εηθφλεο) ζηνλ 

ππνινγηζηή, φπνπ αθνχγεηαη ην ηξαγνχδη 

ηνπ Φίιηππνπ Πιηάηζηθα «Αλ ζα 

κπνξνχζα ηνλ θφζκν λα άιιαδα».  

-Θα ήζεια λα αθνχζεηε πξνζεθηηθά ηα 

ιφγηα θαη λα παξαηεξήζεηε ηηο εηθφλεο.  

-Γείρλεη κία κηθξφηεξε παξνπζίαζε κε 

ζπκππθλσκέλεο  θαη νκαδνπνηεκέλεο ηηο 

δηαθάλεηεο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξνπζίαζεο (λεξφ ζηηο θπζηθέο ηνπ 

θαηαζηάζεηο, λεξφ θαη δψα, λεξφ θαη 

άλζξσπνο, έιιεηςε λεξνχ). 

-πδεηά κε ηα παηδηά γηα ηηο εηθφλεο 

απηέο. 

-Ση δείρλνπλ απηέο νη εηθφλεο; 

-Έρνπλ θάηη θνηλφ κεηαμχ ηνπο; Αλ λαη 

πνην είλαη απηφ; 

Αθξφαζε ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη 

παξαηήξεζε ησλ εηθφλσλ. 

Απαληνχλ αηνκηθά ζηηο εξσηήζεηο. 

                                                
18 ηελ πεξίπησζε απηή απνζθνπνχκε ζηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ην ζέκα πνπ κειεηνχκε, 

επνκέλσο δελ ππάξρνπλ επηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 
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Καη απηή ε εηθφλα κε ηνλ ρηνλάλζξσπν; 

Αθνχ ζε φιεο ππάξρεη ην λεξφ, απηή ε 

εηθφλα γηαηί είλαη εδψ; 

-Γηαηί απηνί νη άλζξσπνη θνπβαινχλ ην 

λεξφ; Πνχ ην πεγαίλνπλ; 

-Δκείο απφ πνχ παίξλνπκε ην λεξφ; 

-Δπαλαιακβάλεη ηα ιφγηα απφ ην ξεθξέλ 

ηνπ ηξαγνπδηνχ: «Αλ ζα κπνξνχζα ηνλ 

θφζκν λα άιιαδα, ζα μαλαέβαθα γαιάδηα 

ηε ζάιαζζα». 

-Γηαηί ην ιέεη απηφ; Μπνξείηε λα 

ζθεθηείηε θάπνην ιφγν; 

Μέξνο Β 

-Θα ήζεια ηψξα λα δνχκε καδί ηξεηο 

αθίζεο πνπ δσγξάθηζαλ θάπνηα παηδηά 

γηα έλα δηαγσληζκφ θαη θέξδηζαλ, πήξαλ 

θάπνηα βξαβεία γηα ηηο δσγξαθηέο ηνπο. 

-ε απηφ ην δηαγσληζκφ δήηεζαλ απφ ηα 

παηδηά λα δείμνπλ κε ηηο δσγξαθηέο ηνπο 

πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην λεξφ. 

-Ση καο δείρλεη ε πξψηε αθίζα; Μπνξείηε 

λα θαηαιάβεηε; 

-Ζ δεχηεξε; Γηαηί άξαγε δελ έρεη 

ρξψκαηα; 

-Έρεηε δεη πνηέ εηθφλεο πνπ λα κνηάδνπλ 

κε απηή; Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ 

έρνπλ λα πηνχλε λεξφ; (επίδεημε πιηθνχ-

εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, ππελζχκηζε ηεο 

πξνεγνχκελεο παξνπζίαζεο) 

- Εεηά απφ ηα παηδηά λα δνπιέςνπλ 

αηνκηθά θαη ηνπο κνηξάδεη ην «Φχιιν 

εξγαζίαο 1.1.»  

-Παξαηεξνχλ θαη ζρνιηάδνπλ ηηο αθίζεο. 

-πκπιεξψλνπλ αηνκηθά ην «Φχιιν 

εξγαζίαο 1.1.» 

-Σα παηδηά παξνπζηάδνπλ ηα θχιια 

εξγαζίαο ηνπο θαη εμεγνχλ ηηο επηινγέο 

ηνπο. 
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Γξαζηεξηόηεηα 2 

Δπηδησθόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα:  

1. Οη καζεηέο λα «δηαβάζνπλ» έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε κε θεληξηθή έλλνηα ην 

λεξφ. 

2. Οη καζεηέο λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα θαηαζθεπάζνπλ έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε κε 

θεληξηθή ηδέα ην λεξφ. 

Οξγάλσζε Σάμεο: Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο 

Υξόλνο: Μία ψξα. 

 

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ Γξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ 

Μέξνο Α 

-Παξνπζίαζε ελφο ελλνηνινγηθνχ 

ράξηε(εθηππσκέλν), ηνλ νπνίν ε ίδηα έρεη 

θαηαζθεπάζεη κε ηε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ Kidspiration. 

-Με ηη ζαο κνηάδεη απηφ; 

-Μπνξεί θάπνηνο λα δηαβάζεη ηη γξάθεη 

ζην θέληξν; Γξάθεη ηε ιέμε λεξφ. 

-Αο δνχκε ηψξα ηηο εηθφλεο. 

-Γηαηί ελψλνληαη κε απηά ηα βέιε; 

-Δπνκέλσο απηφο ν ράξηεο ηνπ λεξνχ, 

καο δείρλεη: Γηα πνηνπο έρεη αμία ην λεξφ, 

πνπ ην βξίζθνπκε θαη πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχκε. 

-Μπνξείηε λα ζθεθηείηε θαη άιιεο 

εηθφλεο πνπ ζα κπνξνχζακε λα 

πξνζζέζνπκε;  

-Παξαηήξεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε, 

«αλάγλσζε» θαη πξνζπάζεηα εμήγεζεο 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Αλάθιεζε πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ γηα 

ζπκπιήξσζε πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ 

ζηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε. 

 

Μέξνο Β 

-Σψξα ζα ρσξηζηνχκε ζε ηξεηο νκάδεο 

θαη θάζε νκάδα ζα αλαιάβεη λα θηηάμεη 

έλα θνκκάηη ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε γηα 

ην λεξφ. 

Σα παηδηά εξγάδνληαη ζε νκάδεο: 

1
ε
 Οκάδα: Σν λεξφ έρεη αμία γηα… 

2
ε
 Οκάδα: Υξεηαδφκαζηε ην λεξφ γηα.. 

3
ε
 Οκάδα: Πνπ βξίζθνπκε ην λεξφ.. 
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 -Κάζε νκάδα έρεη απφ έλα ραξηί Α3 θαη 

ζην θάζε έλα ππάξρεη ζην θέληξν κία απφ 

ηηο παξαπάλσ ιεδάληεο σο θεληξηθή ηδέα. 

«Φχιια εξγαζίαο 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3.» 

- Κάζε νκάδα δσγξαθίδεη ζρεηηθέο 

εηθφλεο γχξσ απφ ηελ θάζε ηδέα. 

-Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηα έξγα ηνπο. 

Σα ελψλνπλ φια καδί γχξσ απφ ηελ 

θεληξηθή ηδέα «Νεξφ». 

 

Υξνληθή δηάξθεηα 1
εο

 Δλόηεηαο: χκθσλα κε ην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ 

λεπηαγσγείν, είηε είλαη θιαζηθφ, είηε νινήκεξν (ηηο πξσηλέο ψξεο, δειαδή κέρξη ηηο 

12:15 ηα παηδηά είλαη πην ζπγθεληξσκέλα θαη μεθνχξαζηα, επνκέλσο νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαιφ είλαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απηέο ηηο ψξεο), ε ελφηεηα απηή 

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζε κία εκέξα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 2:ΟΗ ΣΡΔΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

Γηδαθηηθνί ζηόρνη:  

Οη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ πσο ην λεξφ κεηαβάιιεηαη θαη έρεη ηξεηο θπζηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

Δπηδησθόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα:  

1. Οη καζεηέο λα θαηαιάβνπλ πσο ην λεξφ κεηαβάιιεηαη εμαηηίαο εμσηεξηθψλ 

παξαγφλησλ (ςχμε, ζέξκαλζε). 

2. Οη καζεηέο λα κάζνπλ ηηο ηξεηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ λεξνχ (ζηεξεφ, πγξφ, 

αέξην) . 

3. Οη καζεηέο λα θαηαιάβνπλ πσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαβνιψλ ηνπ δελ 

ράλεηαη, αιιά αιιάδεη θπζηθή θαηάζηαζε (πρ ζηελ εμάηκηζε). 

 

Οξγάλσζε Σάμεο: Ζ εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά κε φιε ηελ ηάμε. 

Υξόλνο: Σξία ηέηαξηα ηεο ψξαο. 
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Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ Γξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ 

-Πξνβνιή ηνπ βίληεν « Evian Water Boy 

Animation Commercial - We Will Rock You 
19

 

-Απηφ πνπ κφιηο είδακε είλαη κία δηαθήκηζε, 

κπνξεί θάπνηνο λα καο πεη ηη δηαθεκίδεη; 

- ην βίληεν ινηπφλ βιέπνπκε έλα αλζξσπάθη 

πνπ είλαη απφ «λεξφ». 

-Αο ην μαλαδνχκε θνκκάηη-θνκκάηη θαη λα 

κηιήζνπκε ιίγν γηα ηελ βφιηα πνπ θάλεη; 

-Ση παζαίλεη; Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; 

-Δζείο έρεηε δεη πνηέ ην λεξφ λα αιιάδεη ρξψκα 

ή ζρήκα; Πφηε; Γηαηί; 

Ζ εθπαηδεπηηθφο επηκέλεη ζηνπο παξάγνληεο 

ζηνπο νπνίνπο  νθείιεηαη ε κεηαβνιή ηεο 

θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ κε 

παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή 

( θαηζαξφια κε λεξφ πνπ βξάδεη, παγάθηα ζην 

ςπγείν).  

-Εεηά απφ ηα παηδηά λα ηεο πνπλ πφηε: 

1. Σν λεξφ απφ πγξφ κεηαηξέπεηαη ζε αέξην. 

 2. Απφ αέξην ζε πγξφ. 3. Απφ πγξφ ζε ζηεξεφ. 

4.Απφ ζηεξεφ ζε πγξφ. 

Φηηάρλεη καδί κε ηα παηδηά έλαλ πίλαθα 

αλαθνξάο. Μνηξάδεη ην «Φχιιν εξγαζίαο 2.1.» 

 

Παξαθνινχζεζε ηνπ βίληεν, 

ζρνιηαζκφο. 

Απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο αηνκηθά 

 

 

 

 

 

 

 

Σα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ιεθηηθά. 

 

πκπιεξψλνπλ ζε δπάδεο ην θχιιν 

εξγαζίαο, εμεγνχλ ηηο επηινγέο ηνπο θαη 

αλαθέξνπλ ηνπο παξάγνληεο ζηνπο 

νπνίνπο νθείινληαη νη κεηαβνιέο. 

 

    ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ζα γίλεη πξνζπάζεηα δηδαθηηθήο δηαρείξηζεο ηε δεχηεξεο θαη ηξίηεο 

ελαιιαθηηθήο ηδέαο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ , δειαδή ην εάλ ηα παηδηά γλσξίδνπλ πσο ην λεξφ 

δελ ράλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαβνιψλ ηνπ θαη ηνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη 

ε κεηαβνιή ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ, ή εάλ  ηνπο αγλννχλ ηειείσο.  

    ην βίληεν πνπ ζα παξαθνινπζήζνπκε ζα κηιήζνπκε γηα ην γεγνλφο φηη ην αλζξσπάθη απηφ 

πνπ είλαη απφ λεξφ, ζε φιε ηε δηαδξνκή ηνπ, παξ’ φιεο ηηο αιιαγέο πνπ πθίζηαηαη, εμάηκηζε, 

πήμε, παξακέλεη εθεί, είλαη κία ζηαγφλα λεξφ πνπ αιιάδεη θπζηθή θαηάζηαζε θαη δελ ράλεηαη. 

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηε θχζε. 

    Δπίζεο ζα δηαπηζησζεί κε εξσηήζεηο κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ βίληεν εάλ ηα παηδηά 

παξαηήξεζαλ γηαηί, θάζε θνξά ην αλζξσπάθη άιιαδε ζρήκα, ρξψκα (θπζηθή θαηάζηαζε). Αλ 

ππήξρε θάηη πνπ λα πξνθάιεζε ηελ αιιαγή απηή.  

 

 

 

                                                
19

 « Evian Water Boy Animation Commercial - We Will Rock You » 
http://www.youtube.com/watch?v=ME0UF7U7rZs 

http://www.youtube.com/watch?v=ME0UF7U7rZs
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Γξαζηεξηόηεηα 2 

Δπηδησθόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα: 

Οη καζεηέο λα ηαμηλνκήζνπλ εηθφλεο ηνπ λεξνχ αλάινγα κε ηελ θπζηθή θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη.  

Οξγάλσζε Σάμεο: Ζ εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά κε φιε ηελ ηάμε. 

Υξόλνο: Σξία ηέηαξηα ηεο ψξαο. 

 

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ Γξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ 

-Παξαζέηνληαη πνιιέο εηθφλεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, ηνπ αλζξψπνπ, αιιά 

θαη απφ ηε θχζε, φπνπ ζε θάζε κία 

ππάξρεη ην ζηνηρείν ηνπ λεξνχ ζε κία απφ 

ηηο ηξεηο θπζηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο (π.ρ. 

παγφβνπλν, πνηάκη, ηακαηηθέο πεγέο, 

λεξφ θαηζαξφιαο πνπ εμαηκίδεηαη, βξχζε 

πνπ ηξέρεη, παγάθηα θ.α.). 

-Εεηά απφ ηα παηδηά λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο 

εηθφλεο αλάινγα κε ηελ θπζηθή ηνπο 

θαηάζηαζε θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ 

επηινγή ηνπο. 

-Εεηά απφ ηα παηδηά λα ζπκπιεξψζνπλ 

ην «Φχιιν εξγαζίαο 2.2». 

-Παξαηεξνχλ ηηο εηθφλεο 

-Σαμηλνκνχλ ηηο εηθφλεο (νινκέιεηα ηηο 

ηάμεο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πκπιεξψλνπλ ην θχιιν εξγαζίαο 

αηνκηθά. 

 

Υξνληθή δηάξθεηα 2
εο

 Δλόηεηαο: Ζ δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο απηήο, φπσο θαη ηεο 

πξνεγνχκελεο, ζα δηαξθέζεη κία εκέξα. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 3:Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΜΔΛΔΣΖ ΜΟΝΣΔΛΧΝ 

Γηδαθηηθνί ζηόρνη:  

1. Οη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ. 

2. Οη καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε παξαηήξεζε θαη 

ε κνληεινπνίεζε. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

Δπηδησθόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα: 

1. Οη καζεηέο λα κάζνπλ πσο ην λεξφ αλαθπθιψλεηαη ζηε θχζε κέζσ ηνπ 

πδξνινγηθνχ θχθινπ. 

2. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ κε απιά ιφγηα ηα βαζηθά κέξε ηνπ 

θχθινπ ηνπ λεξνχ (εμάηκηζε, ζπκπχθλσζε, πγξνπνίεζε). 

3. Οη καζεηέο λα θαηαιάβνπλ φηη ε ζχλζεζε ηεο βξνρήο θαη ησλ ζχλλεθσλ είλαη 

ίδηα, δειαδή θαη ηα δχν απνηεινχληαη απφ λεξφ (ζε δηαθνξεηηθή θπζηθή 

θαηάζηαζε).  

4. Οη καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ δηαθνξεηηθά κνληέια ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ. 

5. Οη καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ έλα απιφ κνληέιν ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ. 

 

Οξγάλσζε Σάμεο: Ζ εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά κε φιε ηελ ηάμε, πείξακα. Σα παηδηά 

εξγάδνληαη αηνκηθά.  

Υξόλνο: Μία ψξα θαη έλα ηέηαξην. Σα δχν πξψηα κέξε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα 

γίλνπλ ζπλερφκελα ζε πεξίπνπ κηζή ψξα θαη ηα άιια δχν κέξε καδί ζε ηξία ηέηαξηα 

ηεο ψξαο.  

 

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ Γξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ 

Μέξνο Α 

-Ζ εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεη ζηα παηδηά λα 

γίλνπλ επηζηήκνλεο θαη λα θάλνπλ έλα 

πείξακα κε ην λεξφ (δηάηαμε 

«βξνρνπνηφο»). 

-Αξρηθά ηνπνζεηεί πάλσ ζε έλα ηξαπέδη 

ζην θέληξν ηεο νινκέιεηαο ηα κέξε απφ 

ηα νπνία απνηειείηαη ε δηάηαμε: 

Σα παηδηά παξαηεξνχλ, αλαθαινχλ 

πξνεγνχκελεο γλψζεηο, ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πεηξάκαηνο  
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-Απηά εδψ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα 

λα θάλνπκε ην πείξακα πνπ ιέγακε. 

-Μπνξείηε λα κνπ πείηε κε ηη κνηάδεη 

απηφ εδψ ην πξάζηλν θνκκάηη; Μέζα 

γηαηί είλαη βακκέλν κπιε ζε θάπνηα 

ζεκεία; 

-Απηφ ην δηαθαλέο θαπάθη γηαηί ζηε κία 

πιεπξά έρεη βαζνπιψκαηα; Με ηη κνηάδεη; 

-Απηφ ην άζπξν θνκκάηη κπαίλεη ζε απηφ 

ην ζεκείν, ζαο ζπκίδεη θάηη πνπ έρεηε δεη; 

-Σε ιάκπα ηη ηε ζέινπκε άξαγε
20

; 

Αθνχ ζπδεηήζνπλ κε ηα παηδηά θαη πνπλ 

ηηο απφςεηο ηνπο, ε εξεπλήηξηα ηνπο 

εμεγεί ηη αλαπαξηζηά ην θάζε θνκκάηη 

ηεο δηάηαμεο.  

-Ζ εξεπλήηξηα θαηαγξάθεη ηηο 

πξνβιέςεηο. 

(Ζ δηάηαμε ρξεηάδεηαη πεξίπνπ κία ψξα  

θαη έλα ηέηαξην γηα λα αξρίζνπλ λα 

θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα, επνκέλσο 

αθνχ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία πξνρσξνχλ 

ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ βίληεν). 

Απαληνχλ  αηνκηθά ζηηο εξσηήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα παηδηά βνεζνχλ ζηε κεηαθνξά θαη 

ηνπνζέηεζε ηνπ λεξνχ ζηε ζάιαζζα. 

Κάπνην παηδί βάδεη ηα παγάθηα ζηε 

ζσζηή ζέζε, θάπνην άιιν ην λεξφ θάπνην 

ην ζχλλεθν. 

Σα παηδηά θάλνπλ πξνβιέςεηο γηα ην ηη ζα 

ζπκβεί κεηά απφ κία ψξα ζηε ζάιαζζα, 

ζην ζχλλεθν, ζηε ιίκλε, ζηα ξπάθηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ Γξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ 

Μέξνο Β 

-Δπίδεημε ηνπ βίληεν «NASA: The Water 

Cycle»
21

. 

-Μπνξεί λα καο πεη θάπνηνο ηη βι.η ζε 

Παξαθνινπζνχλ ην βίληεν θαη απαληνχλ 

αηνκηθά ζηηο εξσηήζεηο. 

                                                
20 Δάλ ππάξμεη ρξφλνο ηελ πξνεγνχκελε κέξα, κπνξεί λα γίλεη ε παξνπζίαζε ηεο δηάηαμεο, έηζη ψζηε 

ηελ επφκελε κέξα λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία απφ ην πξσί. 
21 NASA: The Water Cycle [720p] http://www.youtube.com/watch?v=0_c0ZzZfC8c 
 

http://www.youtube.com/watch?v=0_c0ZzZfC8c
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απηφ ην βίληεν; 

-Απηή ε θφθθηλε κπίιηα ηη κπνξεί λα 

είλαη; 

-Σα βειάθηα απηά γηαηί έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ ρξψκα; 

-Ση πηζηεχεηαη πσο καο δείρλεη ην θάζε 

ρξψκα; 

-Γηαηί έθηηαμαλ απηφ ην βίληεν πηζηεχεηε; 

-Αλ βγνχκε έμσ δελ κπνξνχκε λα ηα 

δνχκε φια απηά πνπ καο δείρλεη ην 

βίληεν; 

-ε ηη καο βνεζά ινηπφλ απηφ ην 

Μνληέιν φπσο ην ιέκε ηνπ θχθινπ ηνπ 

λεξνχ;  

Θέιεηε λα δνχκε έλα άιιν κνληέιν ηνπ 

θχθινπ ηνπ λεξνχ πνπ έθηηαμα, αιιά δελ 

ην έρσ νινθιεξψζεη; Θέιεηε λα ην 

θάλνπκε καδί; 

 

 

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ Γξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ 

Μέξνο Γ 

-Δπίδεημε κεκνλσκέλσλ εηθφλσλ απφ ηελ 

ράξηηλε θαηαζθεπή ηνπ θχθινπ ηνπ 

λεξνχ. 

-Απηέο νη εηθφλεο έρνπλ θακία ζρέζε κε 

ην κνληέιν ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ πνπ 

είδακε πξηλ; 

-Αο ηηο δνχκε κία-κία. Απηή εδψ πνην 

θνκκάηη ηνπ βίληεν ζαο ζπκίδεη; 

-Μπνξνχκε ηψξα λα ηηο βάινπκε ζηε 

ζεηξά επάλσ ζην ραξηφλη γηα λα 

θηηάμνπκε θαη απηφ ην κνληέιν ηνπ 

θχθινπ ηνπ λεξνχ; 

-Εεηά απφ ηα παηδηά λα θαηαζθεπάζνπλ 

ην δηθφ ηνπο κνληέιν ηνπ θχθινπ ηνπ 

λεξνχ «Φχιιν εξγαζίαο 3» 

-Σα παηδηά απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο 

-Σνπνζεηνχλ ηηο εηθφλεο ζηε ζσζηή ζεηξά 

γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ. 

-Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη απφ 

άιια παηδηά . 

 

 

 

 

 

 

 

-Τινπνηνχλ αηνκηθά ην «Φχιιν εξγαζίαο 

3». 
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Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ Γξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ 

Μέξνο Γ 

-Έπεηηα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ε 

εξεπλήηξηα πξνηείλεη ζηα παηδηά λα 

επηζηξέςνπλ ζην αξρηθφ ηνπο πείξακα 

θαη λα παξαηεξήζνπλ αιιαγέο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ζάιαζζα, ζην 

ζχλλεθν, ζηελ ιίκλε θαη ηα ξπάθηα. 

- Γηαβάδεη ηηο πξνβιέςεηο πνπ είραλ 

θάλεη.  

-Θα ήζεια ηψξα λα κνπ πείηε αλ απηά ηα 

ηξία κνληέια πνπ είδακε, ην βίληεν, ηηο 

εηθφλεο θαη ην πείξακα έρνπλ νκνηφηεηεο 

θαη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. 

-Όια αλαπαξηζηνχλ ην ίδην πξάγκα, αιιά 

κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, γηαηί πηζηεχεηαη 

φηη γίλεηαη απηφ; 

 

 

 

Σα παηδηά παξαηεξνχλ ηε δηάηαμε θαη 

επηζεκαίλνπλ φηη ηνπο θάλεη εληχπσζε. 

 

 

  

  

πγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

βιέπνπλ κε ηηο πξνβιέςεηο πνπ είραλ 

θάλεη. 

Απαληνχλ αηνκηθά ζηηο εξσηήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

   

  ε απηή ηε ελφηεηα ζα δηαρεηξηζηνχκε δηδαθηηθά ηελ πξψηε ελαιιαθηηθή ηδέα ησλ παηδηψλ 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, ε νπνία είλαη ε κε ζχλδεζε ησλ ζχλλεθσλ κε ηε βξνρή. Καη 

ζηα ηξία κνληέια ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα παηδηά ε βξνρή θαίλεηαη 

μεθάζαξα λα πέθηεη απφ θάπνην ζχλλεθν θαη φρη απιά απφ ηνλ νπξαλφ.  

    Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, αλ ηα παηδηά έρνπλ απηή ηελ ηδέα ζα 

πξνβιεκαηηζηνχλ σο πξνο απηφ, κέζα απφ ηηο εξσηήζεηο ηεο εξεπλήηξηαο θαη ζα ην 

δηαπηζηψζνπλ αθφκε πην έληνλα φηαλ ζα δνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο, φπνπ ε 

πγξνπνίεζε (δειαδή ε βξνρή) πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εθεί πνπ βξίζθεηαη ην ζχλλεθν. 

 

Υξνληθή δηάξθεηα 3
εο

 Δλόηεηαο: Ζ δηδαζθαιία θαη απηήο ηεο ελφηεηαο , φπσο θαη 

ησλ δχν πξνεγνχκελσλ, ζα δηαξθέζεη κία εκέξα. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 4: ΔΡΓΑ ΓΗΓΑΚΑΛΊΑ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 
1

ε
 Γξαζηεξηόηεηα Αμηνιόγεζεο  

Γηδαθηηθόο ζηόρνο: 

Οη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηελ αμία ηνπ λεξνχ σο θνηλσληθφ αγαζφ θαη σο θπζηθφ 

πφξν. 

Υξόλνο: Μηζή ψξα 

 

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ Γξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ 

Ζ εξεπλήηξηα αθνχ μαλαδείμεη ζηα παηδηά 

ηηο ηξεηο αθίζεο πνπ είραλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζην Β΄ Μέξνο ηεο 1
εο

 

Γξαζηεξηφηεηαο ηεο 1
εο

 Δλφηεηαο θαη 

ζπδεηήζνπλ φηη ζπκνχληαη απφ εθείλε 

ηελ εκέξα, πξνηείλεη ζηα παηδηά λα  

θηηάμνπλ ηηο δηθέο ηνπο αηνκηθέο αθίζεο  

γηα λα πνπλ ζηνπο αλζξψπνπο, κε απηά 

πνπ έκαζαλ γηα ην λεξφ, πφζν ζεκαληηθφ 

είλαη γηα φια ηα έκβηα φληα, γηα ηα δψα, 

ηα θπηά, ηνλ άλζξσπν, γηα ηε θχζε 

γεληθά. 

Αηνκηθά, θαηαζθεπάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

αθίζεο, ηηο νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη εμεγνχλ ηη έρνπλ 

δσγξαθίζεη. 

 

 

 

2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα Αμηνιόγεζεο 

Γηδαθηηθόο ζηόρνο: 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ κε απιά ιφγηα ηα βαζηθά κέξε ηνπ θχθινπ 

ηνπ λεξνχ (εμάηκηζε, ζπκπχθλσζε, πγξνπνίεζε). 

Υξόλνο: Μηζή ψξα 

 

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ Γξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ 

-Ζ εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεη ζηα παηδηά λα 

παίμνπλ έλα παηρλίδη.  

-Γηα λα παίμνπκε απηφ ην παηρλίδη ζα 

πξέπεη λα θάλνπκε φινη καδί έλα κεγάιν 

Σα παηδηά θάζνληαη ζε θχθιν ζην 

πάησκα. 
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θχθιν θαη λα θαζίζνπκε θάησ. 

-Θπκάζηε απηέο ηηο θάξηεο; Δίλαη απηέο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ρζεο γηα λα 

θηηάμνπκε ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, ζέιεηε 

λα ηηο ζπκεζνχκε; 

-Λνηπφλ ζα δίλσ κία θάξηα ζηνλ θαζέλα 

ζαο, κε ηε ζεηξά, θαη ζα πεξηγξάθεη απηφ 

πνπ βι.η , κεηά ν επφκελνο, θαη 

ζπλερίδνπκε κέρξη λα νινθιεξψζνπκε 

ηνλ θχθιν θαη κεηά ζα αξρίζνπκε μαλά 

κε ηελ πξψηε θάξηα κέρξη λα πνχκε φινη 

θαη λα ηειεηψζεη ν θχθινο ηνπ λεξνχ. 

-Μα ν θχθινο ηνπ λεξνχ ηειεηψλεη πνηέ; 

-Γη’ απηφ ιέγεηαη θαη θχθινο ινηπφλ γηαηί 

δελ ηειεηψλεη, ζπλερψο 

επαλαιακβάλεηαη. 

-Θα πξνζπαζήζνπκε ηψξα λα ην θάλνπκε 

ρσξίο ηηο θάξηεο θαη ζε κηθξφηεξεο 

νκάδεο, δεκηνπξγψληαο πνιινχο κηθξνχο 

θχθινπο ηνπ λεξνχ ζε δηάθνξα κέξε ηνπ 

πιαλήηε. 

 

 

Αλαθαινχλ γλψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

εκέξαο θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ θαξηψλ 

πεξηγξάθνπλ ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. 

 

Σα παηδηά «δηαβάδνληαο» ηελ θάξηα πνπ 

ηνπο δίλεηαη, πεξηγξάθνπλ ην αληίζηνηρν 

κέξνο ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ.  

 

 

 

 

 

 

 

Σα παηδηά επαλαιακβάλνπλ ηε 

δηαδηθαζία ζε κηθξφηεξνπο θχθινπο, 

ρσξίο ηεο θάξηεο απηή ηε θνξά. 
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Β)Βηβιίν δξαζηεξηνηήησλ 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 1:ΣΟ ΣΟΗΥΔΗΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

 

Τιηθά:  

Τπνινγηζηήο, εηθφλεο ζρεηηθέο κε ην λεξφ, ηελ αμία ηνπ, ηελ έιιεηςε ηνπ, ηξεηο 

αθίζεο απφ δηαγσληζκφ δσγξαθηθήο, Φχιιν εξγαζίαο 1.1 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο:  

Πξνβνιή παξνπζίαζεο ζηνλ ππνινγηζηή, ζρεηηθήο κε ηελ αμία ηνπ λεξνχ ζηε δσή 

καο, κε παξάιιειε αθξφαζε κνπζηθνχ θνκκαηηνχ. πδήηεζε γηα ηελ παξνπζίαζε 

πνπ παξαθνινχζεζαλ, φπσο θαη γηα εηθφλεο θαη αθίζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα 

παηδηά, ζρεηηθέο κε ην θεληξηθφ ζέκα, ην λεξφ, ζρνιηαζκφο θαη ζπκπιήξσζε ηνπ 

Φχινπ εξγαζίαο 1.1. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2 

 

Τιηθά:  

Δθηππσκέλνο, έγρξσκνο ελλνηνινγηθφο ράξηεο, καξθαδφξνη, μπινκπνγηέο, Φχιια 

εξγαζίαο 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο:  

Παξαηήξεζε θαη ζρνιηαζκφο ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε κε θεληξηθή ηδέα ην λεξφ. 

Μεηά ηελ «αλάγλσζε» ηνπ ράξηε, ζπδήηεζε θαη πξνηάζεηο ηδεψλ απφ ηα παηδηά γηα 

ην πψο ζα κπνξνχζε λα εκπινπηηζηεί. πλεξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε κε θεληξηθή ηδέα πάιη ην λεξφ αθνχ ζπκπιεξσζνχλ ηα Φχιια 

εξγαζίαο 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. (εθηππσκέλα ζε θχιιν Α3 θαζψο ζπκπιεξψλνληαη 

νκαδηθά). 
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ε πνηα από ηηο δύν εηθόλεο πηζηεύεηε πσο ππάξρεη λεξό; 

Υξσκαηίζηε ηελ εηθόλα πνπ ππάξρεη λεξό θαη  

εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο πνπ ηελ δηαιέμαηε. 
 

 

 

 

1.1     ΣΟ ΝΔΡΟ ΔΗΝΑΗ ΕΧΖ 
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Σν λεξό 

έρεη αμία 

γηα 

1.2.1   ΣΟ ΝΔΡΟ ΔΥΔΗ ΑΞΗΑ 



122 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

Υξεηαδόκαζηε 

ην λεξό γηα 

1.2.2   Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 
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Πνπ 

βξίζθνπκε 

ην λεξό 

1.2.3    ΠΟΤ ΤΠΑΡΥΔΗ ΝΔΡΟ 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 2:ΟΗ ΣΡΔΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

 

Τιηθά:  

Τπνινγηζηήο, ραξηφλη, καξθαδφξνη, Φχιιν εξγαζίαο 2.1. 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο:  

Παξνπζίαζε  βίληεν, ην νπνίν πξνβάιεη θαη  ηηο κεηαβνιέο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο 

ηνπ λεξνχ. ρνιηαζκφο θαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε απηά πνπ είδαλ. Καηαζθεπή 

πίλαθα αλαθνξάο απφ ηελ νινκέιεηα γηα ηηο κεηαβνιέο ηνπ λεξνχ θαη ζπκπιήξσζε 

ηνπ Φχιινπ Δξγαζίαο 2.1. 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2 

 

Τιηθά:  

Δηθφλεο, ςαιίδηα, θφιιεο, Φχιιν εξγαζίαο 2.2. 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο:  

Παξαηήξεζε θαη πεξηγξαθή απφ ηα παηδηά εηθφλσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φπνπ 

ππάξρεη ην λεξφ ζηηο ηξεηο θπζηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Οκαδνπνίεζε ησλ εηθφλσλ 

αλάινγα κε ηε θπζηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην λεξφ. πκπιήξσζε ηνπ 

Φχιινπ εξγαζίαο 2.2. 
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Οη Μεηαβνιέο ηνπ Νεξνύ  
Εσγξαθίζηε ζην άδεην πνηήξη ζε ηη θπζηθή θαηάζηαζε  

ζα είλαη ην λεξό κεηά από ηελ θάζε κεηαβνιή.  

                                                                                                

                                               Φύμε    

                                                                                                                                                

                                             Φύμε 

                                                                                          

                                              Θέξκαλζε 
                                                                                       

  

                                                                
                                                                                                

                                                                                                     Θέξκαλζε   

2.1    ΟΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 
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Κόςηε θαη θνιιήζηε ηηο εηθόλεο ζην ζσζηό ηεηξάγσλν    

     αλάινγα κε ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ λεξνύ   

  

  

  

  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

ΤΓΡΟ 
  ΣΔΡΔΟ 

  ΑΔΡΗΟ 
  

2.2   ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖ      

ΦΤΗΚΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΖ 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 3:Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΜΔΛΔΣΖ ΜΟΝΣΔΛΧΝ 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

 

Τιηθά:  

Γηάηαμε ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ «Βξνρνπνηφο», λεξφ, ππνινγηζηήο, ράξηηλε 

θαηαζθεπή ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ κε εηθφλεο, καξθαδφξνη, ςαιίδηα, θφιιεο, Φχιιν 

εξγαζίαο 3. 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο:  

Παξαηήξεζε θαη πξνεηνηκαζία ηνπ πεηξάκαηνο κε ηελ ρξήζε ηεο δηάηαμεο ηνπ 

Κχθινπ ηνπ λεξνχ θαη πξνβιέςεηο απφ ηα παηδηά. Πξνβνιή ηνπ βίληεν ηεο NASA 

φπνπ παξνπζηάδεηαη ν πδξνινγηθφο θχθινο. ρνιηαζκφο θαη παξαηεξήζεηο. Δπίδεημε 

εηθφλσλ απφ ην ράξηηλν κνληέιν ηνπ θχθινπ θαη ηνπνζέηεζε ησλ εηθφλσλ δηαδνρηθά, 

ψζηε λα νινθιεξσζεί ν πδξνινγηθφο θχθινο. Πεξηγξαθή ηνπ θχθινπ απφ ηα παηδηά. 

πκπιήξσζε ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο 3. Δπηζηξνθή ζην πείξακα γηα παξαηήξεζε θαη 

ζρνιηαζκφ απνηειεζκάησλ θαη ζχγθξηζε απηψλ κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπο. 
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Ο Κύθινο ηνπ Νεξνύ 

Παξαηεξήζηε πξνζεθηηθά ηηο εηθόλεο , θόςηε ηεο θαη θνιιήζηε ηεο ζηα θνπηάθηα πνπ  

αθνινπζνύλ κε ηε  ζσζηή ρξνληθή ζεηξά γηα λα ζρεκαηηζηεί ν Κύθινο ηνπ λεξνύ. 

 

                

               

3.1     Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ Δ ΔΗΚΟΝΔ 
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Ο Κύθινο ηνπ                                                                             

Νεξνύ 
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ΔΡΓΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
 

1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα Αμηνιόγεζεο  

Τιηθά:  

Υαξηηά Α4, κνιχβηα, καξθαδφξνη, μπινκπνγηέο, ιαδνπαζηέι, ηέκπεξεο. 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο:  

Σα παηδηά θαινχληαη λα θαηαζθεπάζνπλ απφ κία αηνκηθή  αθίζα κε θεληξηθφ ζέκα ην 

«Νεξφ» θαη ζηελ νπνία λα θαίλεηαη, φπσο απηά θαληάδνληαη, πφζν ζεκαληηθφ είλαη 

ην λεξφ γηα ηνλ άλζξσπν, ηα δψα, ηα θπηά θαη θαη’ επέθηαζε  γηα φιν ηνλ πιαλήηε. 

 

2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα Αμηνιόγεζεο 

Τιηθά: Καξηέιεο απφ ηνλ (δσγξαθηζκέλν) Κχθιν ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζην Γ Μέξνο ηεο 3
εο 

Δλφηεηαο. 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο:  

Σα παηδηά θαζηζκέλα ζε θχθιν, κε ηελ βνήζεηα ησλ θαξηειψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηελ 3
ε
 Δλφηεηα, πεξηγξάθνπλ ηα βαζηθά κέξε ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ (θάζε παηδί 

πεξηγξάθεη έλα κέξνο ηνπ θχθινπ). Ο θχθινο ηνπ λεξνχ επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα 

ζπκκεηάζρνπλ φια ηα παηδηά. 

Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ρσξίο ηηο θαξηέιεο απηή ηε θνξά κε ηα παηδηά λα 

έρνπλ ζρεκαηίζεη κηθξέο νκάδεο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο αλαπαξηζηά έλαλ Κχθιν 

λεξνχ. Έηζη θάζε κία νκάδα πεξηγξάθεη ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, ζε δηαθνξεηηθφ κέξνο 

ηνπ πιαλήηε. 
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Γ)Τιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηδαζθαιία 

 

 

 

 

 

Φσηνγξαθία ηνπ Μνληέινπ-Υάξηηλε Καηαζθεπή ηνπ Κύθινπ ηνπ Νεξνύ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ Δλόηεηα 3: Ο Κύθινο ηνπ Νεξνύ-Μειέηε Μνληέισλ 

 

 
 

 

Οη παξνπζηάζεηο, πνπ πξνβιήζεθαλ ζηελ Δλόηεηα 1,νη αθίζεο, ν ελλνηνινγηθόο 

ράξηεο θαη νη εηθόλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ελόηεηα 2 γηα ηελ ηαμηλόκεζε 

βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα 2. 
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Γ)Φύιια Παξαηήξεζεο 

 

ΦΤΛΛΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ 17/3/14 

ΦΑΖ / 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ - Α 
ΣΟΥΟ - Β 

ΓΗΓ 

ΜΔΘΟΓΟ/ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

- Γ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - Γ ΣΔΚΜΖΡΗΑ - Δ 

1. ΔΞΟΗΚΔΗΧΖ 

ΚΑΗ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗ

ΜΟΤ 

 

 

 

ΝΑ ΔΗΑΥΘΟΤΝ ΣΑ 

ΝΖΠΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ, ΝΑ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΟΤΝ 

ΑΠΟΡΗΔ ΚΑΗ 

ΔΡΧΣΖΔΗ  

 

-ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ 

ΒΗΝΣΔΟΚΛΗΠ/ΠΑΡΟΤΗΑ

Ζ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΧΝ 

-ΤΕΖΣΖΖ 

-ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΖ 

ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ 

Σα παηδία ηε ζπγθεθξηκέλε 

εκέξα ήηαλ 19 θαη ε θάζε 

απηή δηήξθεζε κία ψξα 

12:00-13:00 

 

Μεηά ηε γλσξηκία κε ηα 

παηδηά, αθνινχζεζε ε πξνβνιή 

ηεο παξνπζίαζεο κε ην 

ηξαγνχδη ηνπ Πιηάηζηθα.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξνβνιή παξνπζίαζεο κε 

ζπκππθλσκέλεο-

νκαδνπνηεκέλεο δηαθάλεηεο.  

 

 

 

 

 

Π(παηδί) Δ (Δξεπλήηξηα) 

Δ:Ση ζπκάζηε θαη ηη ζαο άξεζε απφ  

ηελ παξνπζίαζε πνπ είδακε; 

Π:Γειθίληα πνπ θνιπκπνχζαλ ζην 

λεξφ. 

Π:Ο ρηνλάλζξσπνο πνπ ήηαλ κεο 

ζην ρηφλη. 

Π:Ζ ζάιαζζα ήηαλ κέζα ζηε Γε. 

Δ:Ζ Γε ζηε ζάιαζζα ή ε ζάιαζζα 

ζηε Γε;  

Π:Ζ Γε έρεη ζάιαζζα. 

Π:Σα ςάξηα θαη ε βάξθα είλαη ζηε 

ζάιαζζα. 

Π:Σν θνξίηζη έπηλε λεξφ απφ ην 

κπνπθάιη θαη έβξερε ηα καιιηά ηνπ. 

  

Δ:Δίραλ θάηη θνηλφ (ίδην) νη εηθφλεο; 

Π: Όιεο είραλ ηα ςάξηα, ηα δειθίληα 

θαη ην λεξφ. 

Δ:Όιεο δειαδή είραλ ςάξηα θαη 

φιεο λεξφ; 

Π:Όρη, φιεο είραλ λεξφ.(9 παηδηά) 

Π:Γελ είραλ φιεο λεξφ. (10 παηδηά) 

  

Δ:Έρεη θαη ζηηο 4 εηθφλεο λεξφ; 

Παηδηά: Υηφλη, λεξφ κε βάξθα, 

ρηνλφλεξν θαη βξνρή, ζην 

ρηνλάλζξσπν δελ έρεη λεξφ. 

 

Νεξφ, δψα θαη Φπηά 

Π:Σα δψα ηεο ζάιαζζαο ην ζέινπλ 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεηά φινη δίςαζαλ θαη 

πήγακε λα πηνχκε λεξφ. 

 Θπκεζήθακε ηελ εηθφλα 

κε ηνλ άλζξσπν θαη 

είπακε σο πνπ γεκίζακε 

λεξφ. 

 

γηα λα θνιπκπάλε. 

Π: Όηαλ είλαη ζηελ μεξά γηα λα 

πίλνπλ. 

Π:Σα θπηά θαη ηα δψα ρξεηάδνληαη 

λεξφ γηαηί ζα καξαζνχλ θαη ζα γίλνπλ 

καχξα. 

 

 Νεξφ θαη Άλζξσπνο  

Π:Σν λεξφ ην ζέινπλ νη άλζξσπνη γηα 

λα κελ πάζνπλ αθπδάησζε θαη ζα 

πεζάλνπλ. 

Π:Σν λεξφ ην ρξεηαδφκαζηε θαη 

έρνπκε πνιχ ζην ζψκα καο. 

Π:Σν ζέινπκε γηα λα πίλνπκε θαη λα 

παίδνπκε παηρλίδηα. 

 

Έιιεηςε λεξνχ 

Π:Σα καχξα παηδάθηα είλαη θησρά 

θαη δελ έρνπλ λεξφ λα πηνχλε θαη 

πίλνπλ απφ ηε ζάιαζζα. 

Π:Όκσο δελ ηνπο αξέζεη ην λεξφ ηεο 

ζάιαζζαο γηαηί είλαη γεκάην αιάηη. 

Π:Σα λεξφ εκείο ην παίξλνπκε απφ ηε 

βξχζε θαη γίλεηαη πγηεηλφ.  

Σα θνξηηζάθηα ζηελ έξεκν 

Π:Οη πέηξεο είλαη έηνηκεο λα 

ζπάζνπλ ή ηηο θφςαλε νη άλζξσπνη. 

Π:Κάησ απφ ηηο πέηξεο φκσο έρεη 

λεξφ.  

Π:Αλ ζθάςσ ηε Γε ζα βξσ λεξφ. 

Π:Όηαλ βξέρεη ην ρψκα ξνπθάεη ην 

λεξφ θαη πάεη θάησ. 
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Δπίδεημε 

εηθφλσλ(νκαδηθέο αθίζεο 

πνπ δσγξάθηζαλ παηδηά 

γηα ηελ Παγθφζκηα 

Ζκέξα λεξνχ) απφ 

δηαγσληζκφ δσγξαθηθήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεηά παξνπζηάδνληαη ηα 

θχιια εξγαζίαο. 

Πεξηγξαθή απφ παηδηά: 

ηε κία εηθφλα έρεη κία 

έξεκν 

Πεξηγξαθή αθίζαο ζηηο απνρξψζεηο 

ηνπ γθξη, ζρφιηα: 

Π:Δίλαη ηξεηο άλζξσπνη πνπ πίλνπλ 

λεξφ απφ ηε ζάιαζζα  

Π:ε κία γθξη πφιε 

Π:Δίλαη γθξη γηαηί έηζη ηελ έβγαιε ν 

εθηππσηήο. 

(Σελ παξνκνηάδνπλ κε ηηο πέηξεο πνπ 

είδαλ ζηελ παξνπζίαζε, κε ηα 

θνξηηζάθηα ζηελ έξεκν πνπ 

θνπβαινχλ λεξφ. Γελ ζρνιηάδεη φκσο 

θάπνηνο πσο ην έδαθνο είλαη έηζη 

ιφγν έιιεηςεο λεξνχ) 

 

Πεξηγξαθή αθίζαο κε γαιάδην 

ζηεθάλη λεξνχ. 

Παηδηά: Δίλαη έλα ζηεθάλη πνπ έρεη 

γχξσ νπξέο, πεηαινχδα, ρέξη 

αλζξψπνπ, ρέξη αξθνχδαο θαη έλα 

θίδη. 

Π:Δίλαη έλα ζηεθάλη απφ λεξφ. 

Π:Σν θξαηάλε φινη γηαηί λεξφ είλαη 

θαιφ θαη πγηεηλφ γηα φινπο. 

 

Πεξηγξαθή αθίζαο κε ην παηδί πνπ 

πίλεη λεξφ θαη έρεη κία ζηαγφλα. 

Π:ηελ Αθξηθή είλαη έλα παηδάθη πνπ 

πίλεη λεξφ. 

Π:Όκσο ε βξχζε έρεη κφλν κία 

ζηαγφλα. 

Π:Δπεηδή εθεί ηα παηδάθηα είλαη 

θησρά θαη δελ έρνπλ λεξφ λα πηνχλε. 

 

Δ:ε πνηα ππάξρεη λεξφ;  

Παηδηά: ηελ θάησ εηθφλα. 

 

 
   θαη ζηελ άιιε ιηβάδη, 

ρνξηάξη, δέληξα θαη 

ρειψλεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ:Γηαηίην πηζηεχεηε απηφ: 

Π:Μέζα ζην ζπίηη ππάξρεη βξχζε 

πνπ ηξέρεη λεξφ. 

Π:Τπάξρνπλ δψα δέληξα θαη θπηά 

πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ έξεκν. 

Π:Γηαηί κνπ άξεζε πην πνιχ. 

Π:έρεη λεξφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα 

αλζξψπνπο δψα θαη θπηά. 

Π:Έρεη ζχλλεθα. 

Π:Σα δψα ζέινπλ λα πηνπλ λεξφ. 

Π:Οη βξχζεο. 

Π:ηελ έξεκν δελ έρεη λεξφ. 

 

 

 



134 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ 17/3/14 

ΦΑΖ / 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ - Α 
ΣΟΥΟ - Β 

ΓΗΓ 

ΜΔΘΟΓΟ/ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

- Γ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - Γ ΣΔΚΜΖΡΗΑ - Δ 

1. ΣΟ ΝΔΡΟ 

 

 

 

ΝΑ ΠΡΟΔΓΓΗΟΤΝ 

ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΞΗΑ 

ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

-ΥΡΖΖ ΔΝΝΟΗΛΟΓΗΚΟΤ 

ΥΑΡΣΖ 

-ΤΕΖΣΖΖ ΚΑΗ 

ΚΑΣΑΗΓΗΜΟ ΗΓΔΧΝ 

-ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΔΝΝΟΗΛΟΓΗΚΟΤ ΥΑΡΣΖ 

Ζ θάζε απηή δηήξθεζε 3 

ηέηαξηα 13:00-13:45 

 

Δπίδεημε ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε κε 

θεληξηθή ηδέα ην ΝΔΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλα παηδί ακέζσο δηαβάδεη ζην 

θέληξν ηνπ ράξηε ηε ιέμε λεξφ. 

Δ:Ση βιέπεηε; 

Π:Σα βειάθηα δείρλνπλ πνηνη 

ρξεηάδνληαη ην λεξφ, θαη πνηα δψα 

ρξεηάδνληαη θαη πνηνη δνπλ ζην λεξφ 

θαη πνην έρνπλ κέζα ηνπο λεξφ. 

 

Δ:Γηα λα δηαβάζνπκε ηη γξάθεη εδψ, 

πνπ βξίζθνπκε ην λεξφ; 

Π:Σν λεξφ ην βξίζθνπκε απφ ηε 

βξνρή. 

Π:Μέζα ζηελ κπαληέξα. 

Π:ζηα πνηάκηα. 

Π:Απφ ην ρψκα, ηε ζάιαζζα θαη ηε 

ιίκλε παίξλνπκε ην λεξφ. 

Π:Απφ ην ρψκα ην παίξλνπκε αιιά 

πξέπεη λα ην θαζαξίζνπκε ζην 

εξγνζηάζην, λα βάινπκε ζαπνπλάδα 

θαη λα μερσξίζνπκε ην ρψκα λα 

βάινπκε ζε ζαθνχιεο. 

Π:Βξίζθνπκε λεξφ απφ ην κπνπθάιη. 

Δ:Δθηφο απφ απηά. 

Π: ηνπο θαηαξξάθηεο,  

Π:Ο Θεφο ζηχβεη ην ζχλλεθν θαη 

πέθηεη βξνρή. 

Δ:Καη γηαηί ην ρξεηαδφκαζηε: 

Π:Πίλνπκε λεξφ γηα λα κελ 

πεζάλνπκε. 

Π:Ζ κέδνπζα ην ρξεηάδεηαη γηαηί δεη 

ζην λεξφ θαη είλαη ζα λα είλαη ε Γε 

 
   Μεηά παξνπζηάζηεθαλ 

ζηα παηδηά ηα θχιια 

εξγαζίαο 1.2.1, 1.2.2., 

1.2.3 ,ρσξίζηεθαλ ζε 

νκάδεο ηπραία κε ηε 

βνήζεηα κηθξψλ ραξηηψλ 

ζε ηξία ρξψκαηα θαη ηνπο 

δεηήζεθε πξηλ 

μεθηλήζνπλ λα πνπλ 

δηάθνξεο ηδέεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηαζθεπή ηνπ ράξηε 

Σνλ θηηάμακε γηαηί 

αζρνιηφκαζηαλ κε ην 

λεξφ(παηδί). 

 

 

 

 

 

 

 

ηεο. 

Π:Γηα λα πιέλνπκε ηα ρέξηα, ηα κάηηα 

ηα δφληηα,  λα θάλνπκε κπάλην. 

Π:Γηα λα θηηάρλνπκε ηζάη θαη ζνχπα. 

Π:Σα πινία ην ζέινπλ γηα λα 

πξνρσξάλε 

Δ:Γηα πνηνπο είλαη ζεκαληηθφ ην 

λεξφ; 

Π:Σα δέληξα ην ζέινπλ γηα λα πάεη 

ζηηο ξίδεο ηνπο λα κεγαιψζνπλ θαη λα 

βγάινπλ θξνχηα. 

Π:Σα δψα γηα λα πίλνπλ. 

Π:νη άλζξσπνη γηαηί ζα πεζάλνπλ αλ 

δελ πηνπλ. 

 

Ηδέεο παηδηψλ γηα θαηαζθεπή ράξηε: 

Αμία λεξνχ γηα: γάηεο, πνπιηά, 

ειάθηα, θψθηεο, πηγθνπίλνη, δειθίληα, 

άλζξσπν. 

Σν βξίζθνπκε: Διιάδα, βξχζε, 

βξνρή, κπαληέξα, ζάιαζζα, 

θνιπκβεηήξην, πηζίλα. 

Γηαηί ρξεηάδεηαη: 

Γηα λα πιέλνπκε δφληηα, ρέξηα, λα 

πίλνπλ νη γάηεο λεξφ, λα θηηάρλνπκε 

ηζάη.  
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ΦΤΛΛΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ 18/3/14 

ΦΑΖ / 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ - Α 
ΣΟΥΟ - Β 

ΓΗΓ 

ΜΔΘΟΓΟ/ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

- Γ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - Γ ΣΔΚΜΖΡΗΑ - Δ 

1. ΟΗ ΦΤΗΚΔ 

ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΣΖ ΤΛΖ 

 

 

 

1. ΝΑ ΓΗΑΚΡΗΝΟΤΝ ΣΗ 

ΦΚΤ  

 

2. ΝΑ ΠΡΟΔΓΓΗΟΤΝ 

ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ ΣΧΝ 

ΦΚΤ 

-ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΉΖ 

ΒΗΝΣΔΟΚΛΗΠ ΚΑΗ 

ΔΗΚΟΝΧΝ 

-ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΗΚΖ 

ΜΔΘΟΓΟ 

-ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΖ 

ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΚΟΛΑΕ 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηήο 

ηεο θάζεο δηήξθεζε 1 ψξα  

12:15-13:15 

Σα παηδηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε εκέξα ήηαλ 

18 

 

Παξνπζίαζε ηνπ βίληεν 

ηεο δηαθήκηζεο «Evian»   

ρφιηα θαη Αλάιπζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ δεχηεξε πξνβνιή 

ππήξραλ παχζεηο ζε 

θάπνηα ζεκεία, έηζη ψζηε 

λα ζπδεηεζνχλ κε 

πξνζνρή(θπξίσο ζηηο 

αιιαγέο ηεο ΦΚ ηνπ 

λεξνχ). 

 

 

 

 

ΣΔΚΜΜΖΡΗΟ ΓΗΑΚΡΗΖ 3 ΦΚΤ 

ΣΔΚΜΖΡΗΟ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΧΝ 

ΑΛΛΑΓΧΝ 

 

1
ε
 πξνβνιή 

Π:Σν αλζξσπάθη ήηαλ κπιε ζαλ λεξφ. 

Π:Σν αλζξσπάθη βγήθε απφ ην 

πνηήξη. 

Π:Σν απφγεπκα ην λεξφ γίλεηαη 

θφθθηλν ζαλ ηνλ ήιην(απφ ηελ 

ηειεπηαία ζθελή ηνπ βίληεν). 

Π:Όηη ρξψκα είλαη ν νπξαλφο γίλεηαη 

θαη ε ζάιαζζα. 

Δ:Ση έθαλε ην αλζξσπάθη; Ση ζαο 

έθαλε εληχπσζε; 

Π:ην λεξφ ζηε θσηηά, ηελ έιησζε, ηελ 

έζβεζε. 

Π:Σε θσηηά άκα ηε θπζήμεηο ζβήλεη. 

Π:Ζ ζηαγφλα κπήθε ζην ζνπξσηήξη 

θαη βγήθαλ πνιιέο κηθξέο ζηαγφλεο. 

Π:Οη ζηαγφλεο κπήθαλ ζην θφθθηλν 

λεξφ θαη έγηλαλ θφθθηλεο. 

 

2
ε
 πξνβνιή 

Π:Σν λεξφ πφηηζε ηα ινπινχδηα θαη 

θπηξψζαλε φηαλ ηα αθνχκπεζε. 

Π:Σν λεξφ κπήθε ζηηο ξίδεο θαη 

θπηξψζαλε. 

Π:Μπήθε ζην ζακπνπάλ θαη ην 

έπιπλε. 

Π:Έπεζε ην λεξφ επάλσ ηνπ θαη έγηλε 

πην πνιχ αιιά δελ άιιαμε ηίπνηε(ζην 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζεκείν φπνπ ην αλζξσπάθη ηζνπιάεη 

πάλσ ζην λεξφ απφ ην ιάζηηρν. 

Φπζηθή θαηαζηαζε) 

Π:Σν λεξφ πάλσ ζην λεξφ γίλεηαη πην 

κεγάιν. 

Π:Ήηαλ θάηη καιιηαξφ, ην λεξφ 

έιησζε, νη ηξίρεο έπεζαλ θάησ θαη 

κεηά ηα καιιηά μαλαέγηλαλ φπσο 

πξηλ. 

Π:Άκα βνπηήμνπκε ηα καιιηά καο 

ζηε ζάιαζζα, απιψλνληαη θαη 

γίλνληαη κεγάια, καιαθά θαη ίζηα. 

Π:Σν λεξφ έιησζε ην παγάθη. 

Π:Αλ ξίμνπκε λεξφ ζηνλ πάγν ιηψλεη. 

Π:Σν παγάθη είλαη θξχν λεξφ. 

Π:Ζ θσηηά ην παγάθη ην ιηψλεη 

ακέζσο. 

Π:Σν λεξφ ζβήλεη ην παγάθη. 

Π:Σν παγάθη ην ξίρλνπκε ζηνλ δεζηφ 

θαθέ θαη ιηψλεη. 

Π:Σα ςάξηα κπήθαλ ζην λεξφ, εθεί 

πνπ δνπλ. 

Π:Δπεηδή ην ζνπξσηήξη έρεη κηθξέο 

ηξππνχιεο, ην λεξφ ρσξίζηεθε ζε 

κηθξά αλζξσπάθηα. 

Π:ην βνπλφ ηα αλζξσπάθηα 

πάγσζαλ θαη έγηλαλ ρηφλη. 

Π:Έπεζε ζηελ θαηζαξφια θαη έγηλε 

ζχλλεθν. 

Π:Απφ ηελ θαηζαξφια  έγηλε αηκφο. 

Π:Ο αηκφο πνπ είλαη πγξφο ιέγεηαη 

πδξαηκφο (καδί κε ηελ εθπαηδεπηηθφ 

ηνπο). 

Π:Όηαλ ην λεξφ βξάδεη ζηελ 

θαηζαξφια βγαίλεη πδξαηκφο. 

Π:Απφ ην ζχλλεθν έπεζαλ ζηαγφλεο. 
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Καηαζθεπή πίλαθα 

αλαθνξάο καδί κε ηα 

παηδηά. 

 

Σα παηδηά δσγξαθίδνπλ 

ηνλ πίλαθα αλαθνξάο, 

κέζα ζε πνηήξηα ζε ηη 

κεηαηξέπεηαη θάζε θνξά 

ην λεξφ, θάζεηα, πξψηα 

ςχμε κεηά ζέξκαλζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηα ηξαπεδάθηα αλά δχν 

ην θχιιν εξγαζίαο 2.1.κε 

ηε βνήζεηα ηνπ πίλαθα 

αλαθνξάο θαη ηεο 

εξεπλήηξηαο φπνπ 

ρξεηαδφηαλ. 

 

Π: Απφ ην ζχλλεθν έπεζαλ ζηαγφλεο 

θαη έγηλαλ πνιιέο ζηαγφλεο. 

 

Φχμε: 

Δ:Ση γίλεηαη φηαλ.. 

Π:Όηαλ βάινπκε θάηη ζην ςπγείν ην 

παγψλνπκε. 

Π:Σν πγξφ άκα ην ςχμνπκε γίλεηαη 

παγάθηα. 

Π:Σν ζηεξεφ άκα ην ςχμνπκε γίλεηαη 

κεγάιν παγάθη. 

Π:Σν αέξην γίλεηαη λεξφ. 

 

Θέξκαλζε: 

Δ:Ση γίλεηαη φηαλ.. 

Π:Όηαλ είλαη ε θαηζαξφια ζην κάηη 

απφ πάλσ βγαίλεη θαπλφο-πδξαηκφο. 

Π:Σν πγξφ άκα ην ζεξκάλνπκε 

γίλεηαη πδξαηκφο. 

Παηδηά: Σν ζηεξεφ γίλεηαη λεξφ θαη 

αλ ην αθήζσ πνιχ ψξα γίλεηαη 

πδξαηκφο. 

Π:Σν αέξην άκα ην ζεξκάλσ 

παξακέλνπλ πδξαηκνί. 

 

(ηελ παξαπάλσ ζπδήηεζε ππήξρε 

βνήζεηα απφ ηελ εξεπλήηξηα σο πξνο 

ηηο ιέμεηο, πρ ζεξκαίλσ= δεζηαίλσ, 

ςχρσ= θξπψλσ-παγψλσ) 

Δπίζεο: Σν λεξφ απφ ην κπνπθάιη 

είλαη πγξφ, κπνξνχκε λα ην πηνχκε. 

Όηαλ θάηη είλαη ζηεξεφ κπνξνχκε λα 

ην πηάζνπκε. 

Όηαλ θάηη είλαη αέξην δελ κπνξνχκε 

λα ην πηάζνπκε. 

 

 
ΦΤΛΛΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ18/3/14 

ΦΑΖ / 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ - Α 
ΣΟΥΟ - Β 

ΓΗΓ 

ΜΔΘΟΓΟ/ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

- Γ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - Γ ΣΔΚΜΖΡΗΑ - Δ 

1. ΟΗ ΦΤΗΚΔ 

ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΣΖ ΤΛΖ 

 

 

1. ΝΑ ΓΗΑΚΡΗΝΟΤΝ ΣΗ 

ΦΚΤ  

 

2. ΝΑ ΠΡΟΔΓΓΗΟΤΝ 

ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ ΣΧΝ 

ΦΚΤ 

-ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΉΖ 

ΒΗΝΣΔΟΚΛΗΠ ΚΑΗ 

ΔΗΚΟΝΧΝ 

-ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΗΚΖ 

ΜΔΘΟΓΟ 

-ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΖ 

ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΚΟΛΑΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΣΖ ΦΑΖ 

 

Γηάξθεηα δξαζηεξηφηεηαο 

13:15-13:50 

Δπίδεημε εηθφλσλ κε ην 

λεξφ ζηηο ηξεηο θπζηθέο 

ηνπ θαηαζηάζεηο. 

Βιέπνπκε ηηο εηθφλεο κία-

κία  αιιάδνληαο ρέξηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σαμηλφκεζε εηθφλσλ ζε 

ηξεηο ζηήιεο: ζηεξεφ πγξφ 

Αέξην, ήζειαλ φια λα 

ζπκκεηάζρνπλ 

 

 

 

Μεηά ην θχιιν εξγαζίαο 

2.2.αηνκηθά 

ΣΔΚΜΜΖΡΗΟ ΓΗΑΚΡΗΖ 3 ΦΚΤ 

ΣΔΚΜΖΡΗΟ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΧΝ 

ΑΛΛΑΓΧΝ 

 

Δ:Τπάξρεη θάπνηα εηθφλα πνπ δελ 

έρεηε μαλαδεί; Γείρλνπλ ην ραιάδη 

Π:Δίλαη ρηφλη κέζα ζην λεξφ 

-Π: ρηφλη κέζα ζην ρηφλη 

Γείρλνπλ ην παγφβνπλν 

Π:Έλα ηεξάζηην βνπλφ απφ ρηφλη 

Δ: ε απηήλ ηελ εηθφλα ηη 

δείρλεη;(Θεξκέο πεγέο)  

Π:Δίλαη ζάιαζζα κε αλζξψπνπο  

Π:Έρεη πδξαηκνχο θαη δεζηά λεξά 

(Γηα ηελ εηθφλα κε ηα ζχλλεθα) 

Π:Σα ζχλλεθα θηηάρλνληαη απφ 

αηκνχο 

Π:ηα ζχλλεθα απφ ηα εξγνζηάζηα 

είλαη καχξα. 

 

Αλαγλψξηζε φισλ ησλ άιισλ 

εηθφλσλ. 

 

Αξθεηέο θνξέο ρξεηαδφηαλ 

ππελζχκηζε ηνπ ηη είλαη ζηεξεφ, πγξφ, 

αέξην(θάηη πνπ ην πηάλνπκε, ην 

πίλνπκε θιπ) θαη ζε πνηα ζηήιε 

γξάθεη ηηο παξαπάλσ ιέμεηο. 

 

Καη ζην θχιιν εξγαζίαο ρξεηάζηεθε 

γηα θάπνηα παηδηά ε ίδηα βνήζεηα 
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ΦΤΛΛΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ 19/3/14 

ΦΑΖ / 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ - Α 

ΣΟΥΟ - Β ΓΗΓ 

ΜΔΘΟΓΟ/ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

- Γ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - Γ  ΣΔΚΜΖΡΗΑ - Δ 

1. Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ 

ΝΔΡΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΝΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΤΝ 

ΣΑ ΣΡΗΑ ΓΗΑΓΟΥΗΚΑ 

ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΣΟΤ 

ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ 

2. ΝΑ ΑΝΣΗΛΖΦΘΟΤΝ 

ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ Χ ΟΛΟΝ 

- ΜΟΝΣΔΛΟ 

-ΔΠΗΓΔΗΞΖΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΤ 

ΔΠΟΠΣΗΚΟΤ 

ΤΗΚΟΤ(ΒΗΝΣΔΟΚΛΗΠ, 

ΔΗΚΟΝΧΝ, ΓΗΑΣΑΞΖ 

ΚΤΚΛΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ) 

-ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΗΚΖ 

ΜΔΘΟΓΟ 

-ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΟΤ ΚΟΛΑΕ 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΣΖ ΦΑΖ 

Σα παηδηά απηή ηελ εκέξα 

ήηαλ 21 θαη ε 

δξαζηεξηφηεηα δηήξθεζε 

ζπλνιηθά 2 ψξεο  

12:10-14:10 

 

 

ηε κέζε ηεο παξενχιαο: 

επίδεημε θαη αλάιπζε ηνπ 

κνληέινπ (ηη είλαη ην 

κνληέιν), 

επεμεξγαδφκαζηε ηνλ 

πάγν(ηα παηδηά έλα-έλα 

ηνλ είδαλ, ηνλ 

αθνχκπεζαλ) , ηα παηδηά 

βάδνπλ ζηε ζάιαζζα θαη 

ζηε ιίκλε λεξφ θαη 

ηνπνζεηνχλ ηα παγάθηα. 

Αλνίγνπλ ηε ιάκπα. 

Ξεθηλνχλ νη πξνβιέςεηο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΔΚΜΖΡΗΟ: ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ 

ΠΟΤΝ ΣΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ?  

ΣΔΚΜΖΡΗΟ: 

ΑΝΣΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΟΝ 

ΚΤΚΛΟ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ? 

Γίλεηαη κία αλαθνξά ζηνλ φξν ηνπ 

κνληέινπ, ζηελ εξψηεζε αλ έρνπλ 

μαλαθνχζεη ηε ιέμε κηινχλ γηα ηα 

κνληέια ζηελ παζαξέια. Έπεηηα 

πεξηγξάθνπλ ηη βιέπνπλ:  

Παηδηά: Βιέπνπκε ζην κνληέιν ηε 

ζάιαζζα, ηα πνηακάθηα, ηα ρνξηάξηα, 

ηα βνπλά, ηε ιίκλε. 

Π:Κπξία ηε ιάκπα ηε βάιακε γηα λα 

ιηψζνπλ ηα παγάθηα. 

Δ:Γηαηί ε ιάκπα φκσο είλαη απφ ηελ 

άιια κεξηά; 

Π:Γηα λα δεζηαζεί ην λεξφ φιν. 

 

Πξνβιέςεηο: 

Δ:Ση πηζηεχεηαη φηη ζα γίλεη; 

Π:Μπνξεί λα ιηψζνπλ ηα παγάθηα. 

Π:Σν λεξφ ηεο ζάιαζζαο ζα γίλεη 

θαπλφο. 

Π:Σν λεξφ ζα ιηψζεη θαη ζα γίλεη 

πδξαηκφο. 

Δ:Καη πνπ ζα πάεη ν πδξαηκφο; 

Π:Σνλ πδξαηκφ δελ ζα ην δνχκε. 

Π:Θα ηνλ βιέπνπκε ζαλ αέξα πνπ 

πεξλάεη. 

Π:Θα κείλεη κέζα ζην θνπηί; 

 
    

 

 

ηε ζπλέρεηα 

πξνβάιιεηαη ην βίληεν 

NASA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χγθξηζε κνληέισλ. 

 

 

Π:Θα βγεη απφ θάησ. 

Π:Θα πεξάζεη κέζα απφ ην γπαιί. 

Π:Σα παγάθηα ζα ιηψζνπλ θαη ζα 

γίλνπλ λεξφ. 

Δ:Δκείο πνπ ζα ην δνχκε ην λεξφ πνπ 

ζα ιηψζεη ; 

Π:Θα πέζεη κέζα ζηε ιίκλε; 

Π:Μα δελ έρεη ηξχπα λα πέζνπλ. 

Π:Θα πέζνπλ κφλν αλ θάλεη γξακκή 

θαη πέζεη ζην λεξφ. 

 

Δ:Ση είδαηε; 

Παηδηά: Δίδα λεξφ, κία ιίκλε, κία 

ζάιαζζα, ηνλ νπξαλφ, είδα έλα 

ζχλλεθν πνπ έπεθηε ρηφλη ζην βνπλφ, 

είδα ηνλ ήιην. 

Π:Δίδα κηα κπάια πνπ πήγαηλε φπνπ 

πήγαηλαλ ηα βειάθηα. 

Π:Δίδα έλα θίηξηλν, έλα κπιε θαη έλα 

θφθθηλν βειάθη 

Π:Δίρε δεζηφ ήιην ζηε ζάιαζζα, 

βγήθε πδξαηκφο, πήγε θνληά ζην 

βνπλφ, έβξεμε, έπεζε θάησ θαη πήγε 

ζηα πνηακάθηα θαη κεηά ζηε 

ζάιαζζα (έλα παηδί). 

Π:Ζ θφθθηλε κπάια έθαλε έλαλ 

θχθιν θαη έθηαζε ζηε ζάιαζζα. 

Δ:Πσο ιέγεηαη απηφο ν Κχθινο 

άξαγε; 

Π:Κχθινο ηνπ λεξνχ (εξψηεζε γηα ηη 

πξάγκα καζαίλνπκε απηέο ηηο κέξεο 

γηα λα βνεζεζνχλ). 

Δ:Τπάξρνπλ δηάθνξα κνληέια, είλαη 

θαη απηφ έλα. Με απηφ πνπ θάλακε ην 

πείξακα έρεη θακηά ζρέζε;  

Π:Απηφ κφλν ην βιέπνπκε(γηα ην 
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βίληεν) 

Π:Απηφ θαη ην πηάλνπκε(δηάηαμε). 

Π:Απηφ έρεη δέληξα(βίληεν). 

Π:Δδψ βιέπνπκε θαη πφζν βαζηά 

είλαη ε ζάιαζζα(βίληεν). 

Δπηζηξνθή ζην βίληεν 

Δ:Γηαηί ηα βειάθηα έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ ρξψκα; 

Π:Γηαηί έηζη μερσξίδνπλ ηη πξάγκαηα 

κεηαθέξνπλ. 

Π:Σν θφθθηλν πάεη επάλσ, ηα κπιε 

πάλε ζην βνπλφ, ζηα ζχλλεθα θαη 

κεηά βξέρεη θαη ηα θίηξηλα πάλε ζηε 

ζάιαζζα, θάησ πιάγηα. 

Π:Ζ ζάιαζζα εμαηκίδεηαη, γίλεηαη 

πδξαηκφο θαη γίλεηαη ζχλλεθν 

Π:Όκσο ην αιάηη κέλεη θάησ. 

Δ:Γηαηί ρξεηαδφκαζηε ηα κνληέια θαη 

δελ πεγαίλνπκε έμσ λα ηα δνχκε φια 

απηά; 

Π:Γηαηί δελ έρεη λεξφ 

Π:πξέπεη λα πάκε ζηε ζάιαζζα. 

Δ:Μπνξνχκε έμσ λα δνχκε ηα 

θαηλφκελα; 

Παηδηά: Ναη ηε βξνρή, ηνλ αηκφ ηεο 

θαηζαξφιαο, ηα ζχλλεθα, φρη ηηο 

ζηαγφλεο ζην πνηάκη. 

Δ:Άξα γηαηί νη επηζηήκνλεο έθηηαμαλ 

ηα κνληέια, ζε ηη καο βνεζνχλ; 

Παηδηά: Γηα λα καζαίλνπκε, λα 

θαηαιαβαίλνπκε 

Π:Γηαηί ηηο ζηαγφλεο ηεο βξνρήο πνπ 

πέθηνπλ ζην πνηάκη, ζηε αξρή ηηο 

βιέπνπκε θαη κεηά φρη. 

Π:Σν λεξφ φηαλ πέθηεη ζηε ζάιαζζα 

γίλεηαη πεξηζζφηεξν. 

 

 
    

Καξηέιεο κε ΚΝ 

 

Σα παηδηά πεξηγξάθνπλ 

αθξηβψο ηη βιέπνπλ ζηηο 

εηθφλεο, παξάιιεια 

επηζεκαίλνληαη νη ιέμεηο 

πγξνπνίεζε, 

ζπκπχθλσζε, εμάηκηζε. 

Σα βάδνπκε ζηε ζεηξά 

 

 

Δπαλάιεςε ηνπ ΚΝ θαη 

κεηά ην θχιιν εξγαζίαο.. 

ην πάησκα ππήξραλ νη 

θαξηέιεο κε ην ΚΝ θαη 

ηα παηδηά φηαλ 

ρξεηάδνληαλ βνήζεηα γηα 

ην θε πήγαηλαλ θαη ηνλ 

έβιεπαλ. 

 

Σέινο, αλά ηεηξάδεο 

παξαθνινχζεζε ηνπ 

πεηξάκαηνο. 

 

 

Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

πνζφηεηαο 

 

 

 

 

 

 

 
 

Δ:έθηηαμα θ εγψ έλα ηξίην κνληέιν 

ην ΚΝ, ηη βιέπνπκε ζηηο εηθφλεο; 

 

 

 

 

 

 

Μφιηο ηειεηψζεη ε πεξηγξαθή ελφο 

θχθινπ.. 

Δ:Παηδηά ηψξα ηειείσζε; 

Π:Όρη. Γίλεηαη θχθινο. 

-Π: Μεηά μαλαμεθηλάεη απφ ηελ αξρή 

πάιη, ν θχθινο δελ ηειεηψλεη. 

 

 

 

 

 

 

 

ρφιηα παηδηψλ: 

Παηδηά: Μέζα ζην λεξφ έρεη 

βνπιίηζεο, θνπζθαιίηζεο, 

δεζηαίλεηαη ην λεξφ, εμαηκίδεηαη, 

θάησ απφ ην ζχλλεθν έρεη κηθξέο 

ζηαγνλίηζεο θαη πέθηνπλ ζηε ιίκλε. 

Δ:Σψξα πνπ ηειείσζε ην πείξακα ην 

λεξφ έρεη κείλεη ίδην κε απηφ πνπ 

βάιακε ζηελ αξρή; 

Π:Όηαλ πέθηεη ε βξνρή γίλεηαη πνιχ 

Π:Μεηά ζηα ζχλλεθα γίλεηαη πην 

ιίγν, φκσο γίλεηαη φιν ην ίδην θαη ην 

ίδην. 
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ΦΤΛΛΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ 21/3/13 

ΦΑΖ / 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ - Α 
ΣΟΥΟ - Β 

ΓΗΓ 

ΜΔΘΟΓΟ/ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

- Γ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - Γ ΣΔΚΜΖΡΗΑ - Δ 

1. ΤΝΟΦΖ – 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΟΤ 

ΣΟΥΟΤ:  ΝΑ 

ΠΡΟΔΓΓΗΟΤΝ ΣΖΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΞΗΑ ΣΟΤ 

ΝΔΡΟΤ 

 

-ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΖ 

ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΣΖ ΦΑΖ 

 

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα 

δηήξθεζε 45 ιεπηά 

12:15-13:00 

Σα παηδηά ήηαλ 20 

 

ηελ παξενχια επίδεημε 

ηξηψλ αθηζψλ  απφ ην 

δηαγσληζκφ δσγξαθηθήο 

θαη ζπδήηεζε μαλά γηα λα 

δηαπηζησζεί ηη ζπκνχληαη 

ηα παηδηά απφ ηελ πξψηε 

κέξα.  

 

 

Πξνηξνπή ζηα παηδηά λα 

θιείζνπλ  ηα κάηηα θαη λα 

ζθεθηνχλ ηη ζα 

δσγξάθηδαλ ζηε δηθή ηνπο 

αθίζα γηα ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ λεξνχ. 

ΣΔΚΜΖΡΗΑ ???? 

 

Δ:Ση είραλ ηα παηδηά ζην κπαιφ ηνπο 

φηαλ δσγξάθηδαλ απηέο ηηο αθίζεο;  

Παηδηά: Να δείμνπλ πφζν ζεκαληηθφ 

είλαη ην λεξφ. 

Δ:Να θηηάμεη ηψξα ν θαζέλαο καο απφ 

κία αθίζα, έηζη ψζηε αλ θάπνηνο ηελ 

έβιεπε λα θαηαιάβαηλε ηελ αμία ηνπ 

λεξνχ, αο πνχκε κεξηθέο ηδέεο. 

   

Ηδέεο παηδηψλ: 

-Μία βξχζε πνπ πήγε έλα παηδί λα 

πηεη λεξφ θαη ηφηε θφπεθε (ην λεξφ). 

-Έλα παηδάθη πνπ ζα έπηλε λεξφ, έλα 

παηδί ζα πφηηδε θπηά θαη δσάθηα πνπ 

ζα έπηλαλ λεξφ. 

-Έλα παηδάθη πνπ ζα άλνηγε κία 

βξχζε θαη ζα έπεθηε κία ζηαγφλα. 

-Βξνρή πνπ πέθηεη θαη πνηίδεη ηα 

θπηά. 

-Νεζάθη, ζάιαζζα, ήιην, ςαξάθηα, 

ζχλλεθα. 

-Μία κακά κε ην παηδί ηεο ζηελ 

κπαληέξα, πνπ φηαλ θηάλεη ζηα 

καιιηά θφβεηαη ην λεξφ. 

-Έλα παηδί πάεη λα πηεη λεξφ θαη απηφ 

θφβεηαη. 

-Μία ζάιαζζα θαη κέζα αλζξψπνπο 

λα θνιπκπάλε. 

 

ΦΤΛΛΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ 21/3/14 

ΦΑΖ / 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ - Α 
ΣΟΥΟ - Β 

ΓΗΓ 

ΜΔΘΟΓΟ/ΣΡΑΣΖΓΗ

ΚΖ - Γ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - Γ ΣΔΚΜΖΡΗΑ - Δ 

5. ΤΝΟΦΖ – 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΟΤ 

ΣΟΥΟΤ:  ΝΑ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΤΝ ΣΑ 

ΣΡΗΑ ΓΗΑΓΟΥΗΚΑ  

ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΣΟΤ 

ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ 

-ΑΦΖΓΖΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΣΖ ΦΑΖ 

Ζ δξαζηεξηφηεηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 20 

ιεπηά 13:05-13:25 

 

Σα παηδηά έθαλαλ έλαλ 

θχθιν ζην πάησκα θαη νη 

6θαξηέιεο απφ ην κνληέιν 

ηνπ ΚΝ ηνπνζεηήζεθαλ ζην 

πάησκα. 

Πεξηγξαθή ηνπ θχθινπ κε 

ηηο θάξηεο κπξνζηά καο, αλά 

6 παηδία θαη επαλάιεςε ηεο 

δηαδηθαζίαο κε ηελ επφκελε 

6άδα κέρξη λα κηιήζνπλ φια 

ηα παηδηά θαη λα 

νινθιεξσζεί ν ηειεπηαίνο 

θχθινο λεξνχ.   

Υσξηζκφο ησλ παηδηψλ ζε 3 

6αδεο(εδψ έλα παηδί δελ 

ζπκκεηείρε θαη ιείπεη θαη ην 

παηδί πνπ δελ έιαβε κέξνο 

ζε θακία δξαζηεξηφηεηα γη 

‘απηφ είλαη 18) θαη 

δεκηνπξγία ηξηψλ κηθξψλ 

θχθισλ λεξνχ απφ δηάθνξα 

κέξε ηνπ πιαλήηε. Υσξίο ηηο 

θάξηεο απηή ηε θνξά 

πεξηγξάθνπκε ηνλ θχθιν ηνπ 

λεξνχ, κία θνξά θάζε 

νκάδα. 

ΣΔΚΜΖΡΗΑ ???? 

 

Πεξηγξαθή ηνπ ΚΝ απφ ηα παηδηά: 

-Ο ήιηνο κε ηηο αθηίλεο ηνπ δεζηαίλεη 

ηε Γε θαη φια ηα λεξά ηεο. 

-Ζ ζάιαζζα εμαηκίδεηαη θαη νη 

πδξαηκνί αλεβαίλνπλ επάλσ. 

-Όηαλ νη πδξαηκνί αλεβαίλνπλ 

δεκηνπξγνχλ ηα ζχλλεθα θαη ην ιέκε 

ζπκπχθλσζε. 

-Όηαλ ηα ζχλλεθα πάλε θάπνπ κε 

θξχν έρεη βξνρή, ην ιέκε πγξνπνίεζε. 

-Όηαλ έρεη πην πνιχ θξχν ρηνλίδεη, 

πάιη πγξνπνίεζε ην ιέκε. 

-Σν λεξφ πνπ πέθηεη απφ ηε βξνρή θαη 

ην ρηφλη, πάεη ζηα πνηάκηα θαη κεηά 

πάιη ζηε ζάιαζζα. 

-Μεηά πάιη απφ ηελ αξρή. 

 

Σα παηδηά πεξηγξάθνπλ ηνλ θχθιν κε  

βνήζεηα αξθεηέο θνξέο απφ ηελ 

εξεπλήηξηα, θαη ζηελ νξνινγία ην 

ίδην(θπξίσο ζπκπχθλσζε, 

πγξνπνίεζε).  

Φαίλεηαη λα αληηιακβάλνληαη ηελ 

δηαδνρή θαη ηελ επαλάιεςε θαζψο γη 

απηά είλαη έλα θχθινο πνπ δελ 

ζηακαηά φπσο αλέθεξαλ θαη 

παξαπάλσ. 
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Δ)Πιήξεο θείκελν Αλαζηνραζκνύ 

 

ΑΝΑΣΟΥΑΣΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΊΑ ΓΗΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΓΗΔΞΖΥΘΔΗ Ζ 

ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

    Ζ ηάμε ζηελ νπνία δηεμήρζε ε πηινηηθή εθαξκνγή ηεο δηδαθηηθήο ηνπ Κχθινπ ηνπ 

Νεξνχ απνηεινχληαλ ζπλνιηθά απφ 22 παηδηά (10 λήπηα θαη 12 πξνλήπηα), 4 απφ ηα 

παηδηά θαηάγνληαλ απφ άιιεο ρψξεο, ηα 3 απφ απηά δπζθνιεχνληαλ αξθεηά ζηε 

γιψζζα, ελψ έλα άιιν έθιαηγε θαζεκεξηλά θαη δελ ζπκκεηείρε ζε θακία 

δξαζηεξηφηεηα ( νη εθπαηδεπηηθνί κνπ είπαλ πσο είρε πξφβιεκα κε  ηε γιψζζα, θαη 

δπζθνιεπφηαλ πνιχ κε ηνλ απνρσξηζκφ απφ ηε κεηέξα). Χο πξνο ην ζέκα πνπ 

επεμεξγαδφκαζηε νη εθπαηδεπηηθνί κνπ είπαλ, πσο έρεη γίλεη θάπνηα αλαθνξά ζην 

παξειζφλ ζηηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ λεξνχ θαη ζηνλ Κχθιν ηνπ λεξνχ θάπνηα 

βξνρεξή εκέξα (δελ ην έρνπλ δηδάμεη νινθιεξσκέλα). Οη ψξεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ θαζεκεξηλά ε δηδαζθαιία ήηαλ κεηαμχ 11:45-14:00. 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ-Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

1
ε  

ΖΜΔΡΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1:ΣΟ ΝΔΡΟ 

    Σελ πξψηε κέξα κεηά ηελ πξνβνιή ηεο παξνπζίαζεο κε ην ηξαγνχδη ηνπ 

Πιηάηζηθα, δήηεζα απφ ηα παηδηά λα κνπ πνπλ ηηο εληππψζεηο ηνπο. Παξαηήξεζα πσο 

ηα παηδηά πεξηζζφηεξν πεξηέγξαθαλ κε ιεπηνκέξεηεο ηηο εηθφλεο πνπ ηνπο άξεζαλ ή 

ηνπο έθαλαλ εληχπσζε, παξά εμέθξαζαλ απνξίεο ηνπο. ε απηφ ην θνκκάηη ηεο 

δηδαζθαιίαο ίζσο ζα έπξεπε λα  έρσ ξσηήζεη ηα παηδηά αλ έρνπλ ηα ίδηα θάπνηεο 

εξσηήζεηο- απνξίεο ζρεηηθά κε απηφ πνπ παξαθνινπζήζακε, έηζη ψζηε λα ηηο 

εθθξάζνπλ. ηελ εξψηεζε γηα ην αλ έρνπλ θάηη θνηλφ νη εηθφλεο πνπ είδακε, κνπ 

απάληεζαλ ην λεξφ θαη ηα ςάξηα, ελψ θάπνηα άιια δηαθψλεζαλ θαη είπαλ κφλν ην 

λεξφ. Βέβαηα θάπνηα είπαλ πσο δελ είρε ζε φιεο ηηο εηθφλεο λεξφ.  

    ηε ζπλέρεηα πξνβιήζεθε ε παξνπζίαζε κε ηηο νκαδνπνηεκέλεο δηαθάλεηεο. ηηο 

πξψηεο 4 φπνπ είλαη ην λεξφ ζηηο θπζηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο, κνπ είπαλ πσο κφλν ζηελ 

εηθφλα κε ην ρηνλάλζξσπν δελ ππάξρεη λεξφ (βέβαηα ζε απηέο ηηο δηαθάλεηεο ζα 

κπνξνχζα λα βάισ θαη κία κφλν κε ζχλλεθα γηα λα κνπ πνπλ ηε γλψκε ηνπο, γηαηί 

απηή πνπ έρσ έρεη ζχλλεθα θαη λεξφ). ηηο νκάδεο κε ηα δψα, κε ηα θπηά, κε ηνλ 

άλζξσπν, νη απφςεηο ηνπο γηα ηε ζεκαληηθφηεηα θαη ηε ρξήζε ηνπ λεξνχ γηα φια ηα 

έκβηα φληα ήηαλ πνιχ εχζηνρεο. ηελ νκάδα δηαθαλεηψλ κε ζέκα ηελ έιιεηςε λεξνχ, 

εμέθξαζαλ απφςεηο γηα ηα καχξα παηδάθηα (φπσο κνπ είπαλ) πνπ δελ έρνπλ λα πηνχλε 
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λεξφ θαη λα θάλε, αιιά πίλνπλ λεξφ απφ ηε ζάιαζζα, ηεο νπνίαο φκσο ην λεξφ δελ 

πίλεηαη γηαηί έρεη αιάηη, ελψ απηφ πνπ πίλνπκε εκείο απφ ηε βξχζε «γίλεηαη» πγηεηλφ.  

    Έπεηηα ηνπο παξνπζίαζα ηηο ηξεηο αθίζεο απφ ην δηαγσληζκφ δσγξαθηθήο. 

Γηάιεμαλ απηήλ πνπ ηνπο άξεζε θαη ηελ πεξηέγξαςαλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Απηή 

πνπ ηνπο δπζθφιεςε ήηαλ εθείλε ζηηο απνρξψζεηο ηνπ γθξη, φπνπ θάπνηα ζεψξεζαλ 

πσο ήηαλ ζάιαζζα, ελψ θάπνηα άιια ζπκήζεθαλ κία εηθφλα ηεο πξνεγνχκελεο 

παξνπζίαζεο κε ηελ έξεκν θαη ην έδαθνο κε ηηο ζπαζκέλεο πέηξεο ( φπσο κνπ είπαλ), 

φζν γηα ην ρξψκα ζεψξεζαλ πσο έηζη βγήθε ζηνλ εθηππσηή. Σελ εηθφλα κε ην παηδί 

απφ ηελ Αθξηθή ηελ αλέιπζαλ ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα πνπ είπακε γηα ηελ 

έιιεηςε λεξνχ, φπσο επίζεο ζηελ ηειεπηαία εηθφλα κε ην «ζηεθάλη λεξνχ» πνπ 

θξαηνχλ δψα θαη άλζξσπνο, φινη ζπκθψλεζαλ κε θάπνηα παηδηά πνπ είπαλ πσο ην 

θξαηνχλ γηαηί ην λεξφ ην ρξεηάδνληαη φινη. Ακέζσο κεηά ηνπο έδεημα ην θχιιν 

εξγαζίαο 1.1. ηνπο εμήγεζα ηη πξέπεη λα θάλνπκε θαη ξψηεζα πξηλ μεθηλήζνπκε λα 

κνπ πνπ πνηα απφ ηηο δχν εηθφλεο ζα έβαθαλ θαη γηαηί. Απφ ηα 18 παηδηά, ηα 15 

δσγξάθηζαλ ηε ζσζηή εηθφλα θαη κνπ είπαλ δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο φηη έρεη βξχζε 

κέζα ζην ζπίηη, φηη έρεη δψα, θπηά πνπ ρξεηάδνληαη ην λεξφ, φηη έρεη ζχλλεθα, ελψ 

απηά πνπ κπεξδεχηεθαλ ήηαλ εθείλα κε ηε δπζθνιία ζηελ γιψζζα θαη έλα πνπ 

κπέξδεςε ηελ έξεκν κε ζάιαζζα. 

    πλερίζακε ηε δηδαζθαιία κε ηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε. αλ ζρήκα ζεσξψ πσο δελ 

ηνπο ήηαλ άγλσζην, θαζψο φηαλ ηνπο δηάβαζα ηη έγξαθε κνπ είπαλ κφλα ηνπο γηαηί 

ππήξραλ νη εηθφλεο γχξσ απφ θάζε θξάζε, αιιά θαη φηαλ ηνπο πξφηεηλα λα θηηάμνπκε 

θη εκείο έλαλ ράξηε γηα ην λεξφ θαη ηνπο δήηεζα λα κνπ πνπλ ηη ζα δσγξάθηδαλ, νη 

ηδέεο ήηαλ πνιιέο θαη εχζηνρεο. ε απηή ηελ νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα δνχιεςαλ θαιά 

θαη θάπνηεο θνξέο βνεζνχζε ην έλα ην άιιν. ηνλ δηθφ ηνπο ράξηε πξφζζεζαλ θπξίσο 

θαηλνχξγηα ζηνηρεία, παξά αλαπαξήγαγαλ ηνλ δηθφ κνπ. ην ηέινο ελψζακε φια ηα 

θνκκάηηα, είδακε θαη ζρνιηάζακε ην απνηέιεζκα. 

2
ε
 ΖΜΔΡΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 2:ΟΗ ΣΡΔΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

    Ζ δηδαζθαιία ηελ δεχηεξε κέξα μεθίλεζε κε ην βίληεν «δηαθήκηζε ηεο Evian» , κε 

ην νπνίν ηα παηδηά ελζνπζηάζηεθαλ θαη κάιηζηα θαηάιαβαλ φηη απηφ ην κπιε 

αλζξσπάθη ήηαλ απφ λεξφ. Σελ πξψηε θνξά πνπ ην είδακε επηθεληξψζεθαλ 

πεξηζζφηεξν ζηε θσηηά, ζην καιιηαξφ αλζξσπάθη θαη ηελ ηειεπηαία εηθφλα κε ην 

ειηνβαζίιεκα, ελψ ηελ δεχηεξε θνξά ζηακαηνχζα ην βίληεν ζηηο αιιαγέο ηεο 

θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ. Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο δηαπίζησζα πσο 

αληηιακβάλνληαλ ηηο αιιαγέο, θαζψο είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο, παγάθη 
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πνπ ιηψλεη αλ ξίμνπκε λεξφ, ζηελ θαηζαξφια πνπ ην λεξφ γίλεηαη ζχλλεθν, αηκφο, 

εμαηκφο (κεηά θαηαιήμακε πσο εμαηκίδεηαη θαη γίλεηαη πδξαηκφο ). Δπίζεο ην λεξφ αλ 

παγψζεη γίλεηαη παγάθη (έλα παηδί κνπ είπε πσο ην παγάθη είλαη θξχν λεξφ). ρεηηθά 

κε ηνπο παξάγνληεο πνπ κεηαβάιινπλ ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ λεξνχ, ηα παηδηά κνπ 

έδσζαλ ηελ εληχπσζε πσο γλσξίδνπλ πνηνη είλαη (πρ ην παγάθη ην ξίρλνπκε ζην δεζηφ 

θαθέ θαη ιηψλεη ή ζην βνπλφ ηα αλζξσπάθηα πάγσζαλ θαη έγηλαλ ρηφλη). Αληίζεηα 

θάλεθε λα δπζθνιεχνληαη ζηελ αξρή δηαηήξεζεο ηεο πνζφηεηαο (απφ ην ζχλλεθν 

έπεζαλ ζηαγφλεο θαη έγηλαλ πνιιέο ζηαγφλεο). 

    Ακέζσο κεηά θηηάμακε καδί κε ηα παηδηά έλαλ πίλαθα αλαθνξάο κε ηηο αιιαγέο ηεο 

θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ (ζαο επηζπλάπησ κία θσηνγξαθία), φπνπ ηα παηδηά 

δσγξάθηδαλ κέζα ζην πνηήξη ην λεξφ ζε ηη κεηαηξέπεηαη θάζε θνξά (ζηελ ςχμε 

δσγξάθηζα έλα ςπγείν θαη ζηε ζέξκαλζε κία θαηζαξφια ζηε θσηηά). Δδψ 

παξαηήξεζα σο πξνο ηελ ΑΓΠ πσο ηα πνιιά παγάθηα έγηλαλ έλα κεγάιν φηαλ 

ςχρζεθαλ, φπσο  θαη ην λεξφ φηαλ πάγσζε  έγηλε έλα κεγάιν παγάθη. Δδψ ζα έπξεπε 

λα επηκείλσ πεξηζζφηεξν σο πξνο ηελ πνζφηεηα, αλ παξακέλεη ίδηα  ή φρη, γηαηί δελ 

είλαη μεθάζαξν ην ηη πηζηεχνπλ. Βέβαηα ζην θχιιν εξγαζίαο πνπ ζπκπιήξσζαλ κεηά 

ζε δπάδεο, ηα κηζά παηδηά δσγξάθηζαλ πνιιά παγάθηα ζην πνηήξη, ελψ ηα άιια κηζά 

έλα κεγάιν (κεηαηξνπή πγξνχ ζε ζηεξεφ). Όηαλ ζπκπιήξσλαλ ηα θχιια εξγαζίαο, ηα 

παηδηά είραλ θαη ηνλ πίλαθα αλαθνξάο σο βνήζεηα. Θεσξψ πσο είλαη θαιχηεξα πνπ 

έγηλε αλά δχν παηδηά ην θχιιν εξγαζίαο 2.1., γηαηί κε ηε ζπλεξγαζία ηα θαηάθεξαλ 

θαιά ( ην ζηεξεφ φηαλ ζεξκαίλεηαη γίλεηαη πγξφ-ζσζηά φιεο νη 9 νκάδεο, ην πγξφ 

φηαλ ζεξκαίλεηαη γίλεηαη πδξαηκφο-ζσζηά 7 νκάδεο, ελψ 2 νκάδεο δσγξάθηζαλ λεξφ 

κε πδξαηκφ θαη ην αέξην φηαλ ςχρεηαη γίλεηαη πγξφ-7 νκάδεο, 1 νκάδα δσγξάθηζε 

παγάθηα θαη κία άιιε λεξφ κε πδξαηκφ). ην θχιιν εξγαζίαο ίζσο βνεζνχζε 

πεξηζζφηεξν λα αιιάμσ ηηο ελδηάκεζεο εηθφλεο κε ηνπο παξάγνληεο κεηαβνιήο θαη λα 

βάισ, φπνπ ςχμε-ςπγείν, φπνπ ζέξκαλζε θαηζαξφια ζηε θσηηά γηα λα είλαη ίδην κε 

ηνλ πίλαθα αλαθνξάο.  

    Αθνινχζεζε ε επίδεημε εηθφλσλ, αλαγλψξηζε θαη ηαμηλφκεζή ηνπο. Σα παηδηά 

αλαγλψξηζαλ φιεο ηηο εηθφλεο, εθηφο απφ απηή κε ην ραιάδη (πξνθαλψο δελ έρνπλ 

μαλαδεί) θαη δελ παξαηήξεζαλ ηνπο πδξαηκνχο ζηηο ζεξκέο πεγέο (ην επηζήκαλα). 

Έγξαςα ηξεηο θαξηέιεο κε ηηο ιέμεηο ζηεξεφ, πγξφ, αέξην ηηο δηαβάζακε θαη ηηο έβαια 

ζην πάησκα. Σφηε έλα-έλα παηδί ζεθσλφηαλ, επέιεγε κία θάξηα θαη ηελ ηνπνζεηνχζε 

ζηελ ζσζηή θαηεγνξία. Όηαλ θάπνπ δπζθνιεπφηαλ δεηνχζε βνήζεηα απφ θάπνηνλ 

ζπκκαζεηή. Γηα λα μερσξίδνπκε θαιχηεξα ηηο 3 θπζηθέο θαηαζηάζεηο ιέγακε πσο 
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πγξφ είλαη θάηη πνπ πίλεηαη, ζηεξεφ θάηη πνπ πηάλεηαη θαη αέξην φηαλ δελ κπνξνχκε 

λα ην πηάζνπκε δελ έρεη ζρήκα. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά επέιεγαλ ηε ζσζηή θαηεγνξία 

γηα λα ηνπνζεηήζνπλ ηελ εηθφλα ηνπο. Σν θχιιν εξγαζίαο ήηαλ αηνκηθφ, αιιά ηνπο 

δπζθφιεςε ην γεγνλφο φηη νη εηθφλεο ήηαλ κηθξέο δελ δηέθξηλαλ θάπνηεο θνξέο ηη 

απεηθφληδαλ (ζθέθηεθα ινηπφλ λα ηηο κεγαιψζσ γηα ηελ θχξηα εθαξκνγή). Οη εηθφλεο 

πνπ ηαμηλνκήζακε ζηελ αξρή έκεηλαλ ζην πάησκα γηα βνήζεηα, φπσο επίζεο αξθεηά 

παηδηά κε ξσηνχζαλ αλ έθαλαλ ηε ζσζηή επηινγή. Όια ηα παηδηά θφιιεζαλ ζσζηά ηηο 

εηθφλεο κε ην πγξφ ζηνηρείν, δχν παηδηά ζην ζηεξεφ έβαιαλ θαη απφ κία εηθφλα κε 

πγξφ θαη ζην αέξην έλα παηδί έβαιε ζηεξεφ έλα ζηνηρείν. 

3
ε
 ΖΜΔΡΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΜΔΛΔΣΖ ΜΟΝΣΔΛΧΝ 

    Ζ ηξίηε κέξα μεθίλεζε κε ηελ παξνπζίαζε ηεο δηάηαμεο ηνπ Κχθινπ ηνπ λεξνχ. 

Ρψηεζα ηα παηδηά αλ κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ ηη είλαη απηή ε θαηαζθεπή θαη άξρηζαλ λα 

κνπ πεξηγξάθνπλ ηη βιέπνπλ. Σνπο εμήγεζαλ πσο απηφ πνπ βιέπνπκε ιέγεηαη 

κνληέιν θαη πσο αλ ήζειαλ ζα κπνξνχζακε λα γίλνπκε κηθξνί επηζηήκνλεο θαη λα 

θάλνπκε έλα πείξακα. Δίρα θέξεη ην ζχλλεθν κε ηα παγάθηα, ην λεξφ, ηε ιάκπα θαη 

πξφηεηλα ζηα παηδηά λα βνεζήζνπλ ψζηε λα ηα ζέζνπκε ζε ιεηηνπξγία ηελ 

θαηαζθεπή. Με ηε βνήζεηα κνπ έβαιαλ λεξφ ζηε ζάιαζζα, ιίγν ζηε ιίκλε, ηα 

παγάθηα ζηε ζέζε ηνπο, ιίγν λεξφ πάλσ ζηα παγάθηα θαη άλαςαλ ηε ιάκπα. Σνπο είπα 

πσο ρξεηάδεηαη πεξίπνπ κία ψξα θαη θάηη γηα λα δνχκε απνηειέζκαηα θαη πσο νη 

επηζηήκνλεο θάλνπλ πξνβιέςεηο, απηφ θάλακε θη εκείο. Σα παηδηά πξνέβιεςαλ πσο 

ζα ιηψζνπλ ηα παγάθηα θαη ζα γίλνπλ λεξφ, πσο ην λεξφ ηεο ζάιαζζαο ζα δεζηαζεί 

θαη ζα γίλεη θαπλφο, πδξαηκφο. ηελ εξψηεζε αλ ζα δνχκε θάπνπ ηνλ πδξαηκφ, άιια 

απάληεζαλ δελ ζα ηνλ δνχκε, αιιά ζα ηνλ δνχκε ζαλ θαπλφ λα πεξλάεη θαη άιια πσο 

ζα θχγεη απφ θάησ. ηελ εξψηεζε κνπ πσο ζα δνχκε πσο ηα παγάθηα ζα ιηψζνπλ κνπ 

απάληεζαλ πσο ζα πέζεη ην λεξφ ζηε ιίκλε, έλα άιιν είπε κα δελ έρεη ηξχπα λα 

πέζνπλ. Μεηά ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο ην αθήζακε ζηελ άθξε θαη είπακε λα 

επηζηξέςνπκε αξγφηεξα λα δνχκε ηα απνηειέζκαηα.  

    Αθνινχζεζε ε παξνπζίαζε ηνπ βίληεν ηεο NASA.  Μεηά ηελ πξψηε πξνβνιή ηα 

παηδηά πεξηέγξαςαλ θάπνηα ζηνηρεία πνπ ηνπο έκεηλαλ, φπσο ιίκλε, βνπλφ, ζάιαζζα, 

ήιηνο, βξνρή. Μεηά ηελ δεχηεξε πξνβνιή θάπνην παηδί πεξηέγξαςε ηνλ θχθιν ηνπ 

λεξνχ πνπ είδε ζην βίληεν (Δίρε δεζηφ ήιην ζηε ζάιαζζα, βγήθε πδξαηκφο, πήγε 

θνληά ζην βνπλφ, έβξεμε, έπεζε θάησ θαη πήγε ζηα πνηακάθηα θαη κεηά ζηε 

ζάιαζζα), ελψ θάπνην άιιν κίιεζε γηα ηελ θφθθηλε κπάια πνπ αθνινπζνχζε ηα 

βειάθηα θαη έθαλε έλαλ θχθιν. Σνπο είπα γηα ηνλ θχθιν απηφ, αλ έρνπλ αθνχζεη πσο 
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ιέγεηαη (φηαλ ηνπο ξψηεζα γηα ηη πξάγκα καζαίλνπκε απηέο ηηο κέξεο) κνπ είπαλ 

ακέζσο θχθινο ηνπ λεξνχ. πλέρηζα ιέγνληαο πσο θαη απηφ είλαη έλα κνληέιν. Δίλαη 

έλα άιιν κνληέιν ηνπ Κχθινπ ηνπ λεξνχ, ηφηε ξψηεζα ηη δηαθνξέο θαη ηη νκνηφηεηεο 

έρεη κε ην πξνεγνχκελν (δηάηαμε ΚΝ). Οη απαληήζεηο ήηαλ μαλά πεξηγξαθηθέο, «απηφ 

ην βιέπνπκε, απηφ ην πηάλνπκε, απηφ έρεη δέληξα θιπ». Δπίζεο φηαλ ξψηεζα γηαηί 

ρξεηαδφκαζηε ηα κνληέια, γηαηί δελ πάκε λα δνχκε φια απηά ηα θαηλφκελα έμσ κνπ 

είπαλ γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα ζπλαληνχζακε, δελ έρεη ζάιαζζα, δελ βιέπνπκε ηνπο 

πδξαηκνχο.  Δπνκέλσο κνπ απάληεζαλ πσο απηά ηα κνληέια ηα έθηηαμαλ γηα λα 

καζαίλνπκε θαη λα θαηαιαβαίλνπκε.  

    Έπεηηα ηνπο παξνπζίαζα ην κνληέιν ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ κε ηηο θαξηέιεο. 

Πεξηέγξαςαλ απηά πνπ έβιεπαλ θαη επηζήκαλα ηνπο φξνπο εμάηκηζε, ζπκπχθλσζε,  

πγξνπνίεζε. Δίραλ αθνχζεη κφλν ηελ εμάηκηζε φπσο κνπ είπαλ. Σηο βάιακε καδί ζηε 

ζσζηή ζεηξά θαη ζην ηέινο ξψηεζα αλ ηέιεησζε. Κάπνην παηδί κνπ είπε φρη, είλαη 

θχθινο, θαη θάπνην άιιν φηη μεθηλάεη απφ ηελ αξρή, ν θχθινο δελ ηειεηψλεη πνηέ. 

Δπαλαιάβακε κία θνξά αθφκε ηελ πεξηγξαθή ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ θαη ηα παηδηά 

ζπκπιήξσζαλ αηνκηθά ην θχιιν εξγαζίαο 3. Σν κνληέιν ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ (κε 

ηηο θαξηέιεο) παξέκεηλε ζην πάησκα θαη ηα παηδηά πήγαηλαλ λα ηνλ ζπκβνπιεπηνχλ 

φηαλ ζπκπιήξσλαλ ην θχιιν εξγαζίαο. Απφ ηα 21 παηδηά, ηα 13 ηνπνζέηεζαλ ζσζηά 

ηηο εηθφλεο, 1 παηδί έβαιε πξψηα ηελ εμάηκηζε θαη κεηά ηνλ ήιην πνπ δεζηαίλεη ηα 

λεξά, 3 παηδηά κπέξδεςαλ ηε ζπκπχθλσζε κε ηελ απνξξνή, 1 παηδί έβαιε ηηο ηξεηο 

πξψηεο ζσζηά θαη κεηά βξνρή-απνξξνή-ρηφλη θαη δχν παηδηά ηνπνζέηεζαλ ηηο εηθφλεο 

έηζη ψζηε δελ ππήξρε θακία ζπλέρεηα.  

    Μφιηο ηειείσζαλ κε ην θχιιν εξγαζίαο, καδεπηήθακε πάιη γχξσ απφ ηε δηάηαμε 

ηνπ λεξνχ ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ παξαηήξεζαλ ηα απνηειέζκαηα. ρεδφλ 

φια παξαηήξεζαλ ηηο κηθξέο θπζαιίδεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ζηνλ πάην ηεο ζάιαζζαο 

απφ ηε ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ, θαη ηηο ζηαγφλεο βξνρήο πνπ έπεθηαλ απφ ην ζχλλεθν 

ζηε ιίκλε. Δπίζεο θάπνηα παηδηά πξφζεμαλ ηνπο πδξαηκνχο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ 

θνληά ζην ζχλλεθν θαη ζφισζαλ έλα θνκκάηη απφ ην πιαζηηθφ θαπάθη. Όηαλ φια ηα 

παηδηά πέξαζαλ θαη είδαλ ηα απνηειέζκαηα, ξψηεζα αλ ην λεξφ είλαη ίδην κε απηφ πνπ 

βάιακε ζηελ αξρή θαη νη απαληήζεηο πνπ πήξα έδεημαλ πσο ε πνζφηεηα έρεη αιιάμεη: 

φηαλ πέθηεη ε βξνρή γίλεηαη πνιχ, κεηά ζηα ζχλλεθα γίλεηαη πην ιίγν. Κάπνην παηδί 

κνπ είπε γίλεηαη φκσο φιν ην ίδην θαη ην ίδην(επαλάιεςε θαη δηαδνρή ησλ 

θαηλνκέλσλ). 

4
ε
 ΖΜΔΡΑ ΔΡΓΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 
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    Σν πξψην έξγν αμηνιφγεζεο ήηαλ ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αθίζεο, 

ζηηο νπνίεο λα θαίλεηαη κε θάπνην ηξφπν ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ λεξνχ. Απηφ έγηλε 

αθνχ μαλαείδακε ηηο ηξεηο αθίζεο απφ ηελ 1
ε
 δξαζηεξηφηεηα ηεο 1

εο 
κέξαο. ε φιεο 

ηηο δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ ππήξρε ην ζηνηρείν ηνπ λεξνχ. 13 παηδηά δσγξάθηζαλ ηελ 

αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ γηα λεξφ, 13 ηελ αλάγθε ησλ θπηψλ γηα λεξφ, 6 παηδηά ηελ 

αλάγθε ησλ δψσλ γηα λεξφ, 12 παηδηά δσγξάθηζαλ ζχλλεθα απφ ηα νπνία πέθηεη 

βξνρή. Καηά ηε γλψκε κνπ φιεο νη δσγξαθηέο έδεηρλαλ πσο ηα παηδηά είραλ 

θαηαιάβεη ηελ αμία ηνπ λεξνχ, άιια κε πην νινθιεξσκέλε άπνςε θαη άιια κε 

ιηγφηεξα ζηνηρεία.   

    Ζ δηδαζθαιία νινθιεξψζεθε κε ην παηρλίδη ηεο πεξηγξαθήο ηνπ πδξνινγηθνχ 

θχθινπ. Αξρηθά θάλακε έλαλ κεγάιν θχθιν θαη θαζίζακε θάησ. Με ηελ βνήζεηα ησλ 

θαξηψλ (απφ ην κνληέιν πνπ είρα θαηαζθεπάζεη) θαη ηε δηθή κνπ ηα παηδηά 

πεξηέγξαςαλ ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν αξθεηέο θνξέο κέρξη ην ηειεπηαίν παηδί .Ζ  

πεξηγξαθή ηνπ ΚΝ απφ ηα παηδηά ήηαλ ε αθφινπζε:  

-Ο ήιηνο κε ηηο αθηίλεο ηνπ δεζηαίλεη ηε Γε θαη φια ηα λεξά ηεο. 

-Ζ ζάιαζζα εμαηκίδεηαη θαη νη πδξαηκνί αλεβαίλνπλ επάλσ. 

-Όηαλ νη πδξαηκνί αλεβαίλνπλ δεκηνπξγνχλ ηα ζχλλεθα θαη ην ιέκε ζπκπχθλσζε. 

-Όηαλ ηα ζχλλεθα πάλε θάπνπ κε θξχν έρεη βξνρή, ην ιέκε πγξνπνίεζε. 

-Όηαλ έρεη πην πνιχ θξχν ρηνλίδεη, πάιη πγξνπνίεζε ην ιέκε. 

-Σν λεξφ πνπ πέθηεη απφ ηε βξνρή θαη ην ρηφλη, πάεη ζηα πνηάκηα θαη κεηά πάιη ζηε 

ζάιαζζα. Μεηά πάιη απφ ηελ αξρή. 

    Αθνχ κίιεζαλ φια ηα παηδηά, κεηά ζρεκάηηζαλ 3 κηθξνχο θχθινπο θαη θάζε 

θχθινο, ρσξίο ηηο θαξηέιεο απηή ηε θνξά, πεξηέγξαθε ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Βέβαηα θάζε θνξά πνπ θάπνην παηδί θνιινχζε βνεζνχζα 

θαη κε ηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ θάπνηεο θνξέο ( ν πδξαηκφο πνπ αλεβαίλεη επάλσ, ε 

βξνρή πνπ πέθηεη) θαη απηφ γηλφηαλ ζπλήζσο ζηελ πγξνπνίεζε θαη ζηε ζπκπχθλσζε.  
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Σ) Έξγα ησλ παηδηώλ 

 

Φσηνγξαθίεο ησλ αηνκηθώλ αθηζώλ παηδηώλ γηα ην λεξό, 

από ηελ 1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

ηεο Δλόηεηαο 4: ‘Έξγα Αμηνιόγεζεο 
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Φσηνγξαθίεο ζπκπιεξσκέλσλ θύιισλ εξγαζίαο 

 

 

 

 
 

 



154 

 

 
 

 
 



155 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



156 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2     

ΚΤΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΉ 

Α)Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνύ 
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Α: ΟΓΖΓΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

1. Ο ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΟ ΚΤΚΛΟ 

    Ο πδξνινγηθφο  θχθινο, γλσζηφο θαη σο θχθινο ηνπ λεξνχ είλαη κία αιιεινπρία 

θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν (Δηθφλα 1), ην νπνίν  πεξηγξάθεη 

ηελ δηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε ηνπ λεξνχ κεηαμχ ηεο βηφζθαηξαο, ηεο αηκφζθαηξαο , 

ηεο ιηζφζθαηξαο θαη ηεο πδξφζθαηξαο. ηνλ πιαλήηε καο ην λεξφ κπνξεί λα 

απνζεθεπηεί εθηφο απφ ηελ αηκφζθαηξα, ζηα πγξά επηθαλεηαθά χδαηα, δειαδή ζηνπο 

σθεαλνχο, ζηηο ιίκλεο θαη  ζηα πνηάκηα φπσο επίζεο  ζην έδαθνο, ζηνπο πάγνπο, ζηα 

ρηφληα θαη ζηα ππφγεηα χδαηα. Όια ηα παξαπάλσ καδί κε ηνπο πδξαηκνχο, ηα ζχλλεθα 

θαη ην λεξφ πνπ πεξηέρεηαη ζηε βηνκάδα απνηεινχλ ζπζηαηηθά κέξε ηνπ πδξνινγηθνχ 

θχθινπ.    

          

(Δηθφλα 1)
22

 Ο πδξνινγηθόο θύθινο Γεσινγηθή Τπεξεζία ΖΠΑ 

    Σν λεξφ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν, ζπλερψο θηλείηαη θαη αιιάδεη απφ ηε κία θπζηθή 

θαηάζηαζε ζηελ άιιε (ζηεξεή, πγξή, αέξηα/πδξαηκφο), ελψ αιιειεπηδξά κε ηηο 

θπζηθέο δηεξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αηκφζθαηξα, ζηε ιηζφζθαηξα θαη ζηε 

βηφζθαηξα. Απηέο νη αιιαγέο θαη νη θηλήζεηο ηνπ λεξνχ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζηνλ 

θχθιν ηνπ λεξνχ (Hubbart, Pidwirny, 2010). 

     χκθσλα κε ηελ Γεσινγηθή Τπεξεζία ησλ ΖΠΑ (USGS) έρνπλ δηαθξηζεί 16 κέξε 

ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: ε απνζήθεπζε ηνπ λεξνχ ζηε 

                                                
22 Αλαθηήζεθε ζηηο 28/2/14 απφ http://water.usgs.gov/edu/watercyclegreek.html 
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ζάιαζζα, ε εμάηκηζε, ε εμαηκηζνδηαπλνή, ε εμάρλσζε, ην λεξφ ζηελ αηκφζθαηξα, ε 

ζπκπχθλσζε, ηα θαηαθξεκλίζκαηα, ε απνζήθεπζε ηνπ λεξνχ ζε πάγνπο θαη ρηφληα, ε 

απνξξνή απφ ιηψζηκν ηνπ ρηνληνχ, ε επηθαλεηαθή απνξξνή θαη ε ξνή ζε 

πδαηνξεχκαηα, ε απνζήθεπζε γιπθνχ λεξνχ, ε δηήζεζε, ε απνζήθεπζε θαη  

εθθφξηηζε ππφγεηνπ λεξνχ θαη ηέινο νη πεγέο (Perlman, Makropoulos, Koutsoyiannis, 

2005).  

     Πην ζπγθεθξηκέλα ινηπφλ ην λεξφ κεηαθέξεηαη απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο ζηελ 

αηκφζθαηξα κέζσ ηεο εμάηκηζεο, δειαδή ηεο δηεξγαζίαο κέζσ ηεο νπνίαο ην λεξφ 

κεηαηξέπεηαη απφ πγξφ ζε αέξην (πδξαηκφο). Ζ ζεξκφηεηα ηνπ ήιηνπ παξέρεη 

ελέξγεηα, έηζη ψζηε λα ζπάζνπλ νη δεζκνί πνπ θξαηνχλ ελσκέλα ηα κφξηα ηνπ λεξνχ 

θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εμάηκηζε. 

     Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ λεξνχ  πνπ εμαηκίδεηαη θαη βξίζθεηαη ζηελ αηκφζθαηξα 

παξέρεηαη απφ ηνπο σθεαλνχο. Απφ ην λεξφ πνπ εμαηκίδεηαη, ην 91% πεξίπνπ 

επηζηξέθεη ζηηο ιεθάλεο σθεαλνχ κέζσ θαηαθξεκληζκάησλ. Σν ππφινηπν 9% 

κεηαθέξεηαη ζε πεξηνρέο πάλσ απφ ηελ μεξά, φπνπ νη θιηκαηνινγηθνί παξάγνληεο 

πξνθαινχλ ην ζρεκαηηζκφ βξνρνπηψζεσλ. Ζ πξνθχπηνπζα αληζνξξνπία κεηαμχ ησλ 

πνζνζηψλ ηεο εμάηκηζεο θαη θαηαθξεκληζκάησλ πάλσ απφ ηελ μεξά θαη ηνλ σθεαλφ 

δηνξζψλεηαη απφ ηελ απνξξνή θαη ηε ξνή ησλ ππνγείσλ πδάησλ ζηνπο σθεαλνχο.       

Γηαπλνή, έλα άιιν ηκήκα ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ, θαιείηαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο 

νπνίαο πδξαηκνί απειεπζεξψλνληαη ζηελ αηκφζθαηξα απφ ηα θπηά θαη νη νπνίνη 

δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηεο απψιεηαο λεξνχ απφ ηα φξγαλα αληαιιαγήο αεξίσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ησλ θχιισλ ηνπο. Σα φξγαλα απηά επίζεο ελεξγνχλ σο 

έλαο ζεκαληηθφο κεραληζκφο ςχμεο γηα ηα θπηά κέζσ ηεο θξπκκέλεο ζεξκφηεηαο, ε 

νπνία απνξξνθάηαη θαη κεηαθέξεηαη απφ ηα θπηά κέζσ ηεο δηαπλνήο. Όηαλ ε 

δηεξγαζία απηή επέξρεηαη καδί κε ηελ εμάηκηζε θαιείηαη εμαηκηζνδηαπλνή.  

     Αθφκε, κε ηελ πξφζζεζε αξθεηήο ελέξγεηαο, κπνξεί λα ππάξμεη  ε απεπζείαο 

κεηαηξνπή ηνπ λεξνχ απφ ηελ ζηεξεά (πάγνο) ζηελ αέξηα κνξθή ρσξίο λα 

κεζνιαβήζεη ε πγξή . Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη εμάρλσζε (Hubbart, Pidwirny, 

2010). 

    Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ είλαη 

ε απνζήθεπζε ηνπ λεξνύ ζηελ αηκόζθαηξα, ε νπνία παξφιν πνπ δελ παξέρεη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο απνζήθεπζεο ηνπ λεξνχ παγθνζκίσο, είλαη ε ηαρχηεξε νδφο 

κεηαθίλεζήο ηνπ. Οη αηκνί, ε πγξαζία θαη ηα ζχλλεθα είλαη νη αφξαηεο θαη νξαηέο 

κνξθέο ηνπ λεξνχ ζηελ αηκφζθαηξα. 

http://www.eoearth.org/profile/Jason.hubbart
http://www.eoearth.org/profile/Michael.pidwirny


162 

 

     Ζ αληίζεηε αθξηβψο δηαδηθαζία ηεο εμάηκηζεο, δειαδή ε κεηαηξνπή ηνπ λεξνχ 

απφ ηελ αέξηα ζηελ πγξή κνξθή νλνκάδεηαη ζπκπύθλσζε. Ζ δηεξγαζία ηεο 

ζπκπχθλσζεο είλαη ππεχζπλε γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ ζχλλεθσλ, ηα νπνία παξάγνπλ 

θαηαθξεκλίζκαηα (πηψζε λεξνχ κε ηε κνξθή βξνρήο, ρηνλφλεξνπ, ρηνληνχ ή 

ραιαδηνχ) ηνλ βαζηθφηεξν δειαδή ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηζηξέθεη ην λεξφ ζηελ 

επηθάλεηα ηεο γεο.  

  Ζ δεκηνπξγία θαηαθξεκληζκάησλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν αέξαο κπνξεί λα 

ρσξέζεη κφλν έλα νξηζκέλν πνζφ  πδξαηκψλ, εμαηηίαο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ θνξεζκνχ 

πεξηεθηηθφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ζε λεξφ. Σν πνζφ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηε ζεξκνθξαζία. Έηζη, ν ζεξκφηεξνο αέξαο κπνξεί λα ρσξέζεη πεξηζζφηεξνπο 

πδξαηκνχο απφ φ, ηη ν πην ςπρξφο . Δπνκέλσο, εάλ πξνζηεζνχλ πδξαηκνί πάλσ απφ ην 

φξην θνξεζκνχ, αιιά θπξίσο αλ ςπρζεί κηα αέξηα κάδα θαη κεησζεί ην φξην θνξεζκνχ, 

ηφηε νη πιενλάδνληεο πδξαηκνί πγξνπνηνχληαη ζρεκαηίδνληαο ζε κηθξνζθνπηθφ 

επίπεδν ζηαγνλίδηα ή παγνθξπζηάιινπο θαη ζε καθξνζθνπηθφ επίπεδν ζχλλεθα. H 

παξνπζία ζηελ αηκφζθαηξα ζηεξεψλ κηθξνζθνπηθψλ ζσκαηηδίσλ ζθφλεο, αιάησλ θαη 

θαπλνχ επλνεί ην ζρεκαηηζκφ ησλ ζηαγνληδίσλ, φηαλ ηα παξαπάλσ ζπλδένληαη κε ηα 

κφξηα ηνπ λεξνχ. Καζψο ηα ζηαγνλίδηα ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ε κάδα ηνπο 

κεγαιψλεη, κπνξεί λα βαξχλνπλ ηφζν πνπ ηειηθά λα πέζνπλ ζην έδαθνο σο 

θαηαθξεκλίζκαηα (Perlman, Makropoulos, Koutsoyiannis, 2005).  

    Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ λεξνχ πνπ επηζηξέθεη ζηε γε ξέεη θαηεθνξηθά σο 

απνξξνή. Δπηθαλεηαθή απνξξνή ινηπφλ, νξίδεηαη σο ε απνξξνή θαηαθξεκληζκάησλ 

πάλσ απφ ην εδαθηθφ αλάγιπθν. Έλα κέξνο ηνπ λεξνχ απηνχ δηαπεξλά θαη γεκίδεη ηα 

ππφγεηα χδαηα, ελψ ην ππφινηπν, σο ξνή πνηακνχ, επηζηξέθεη ζηνπο σθεαλνχο απφ 

φπνπ εμαηκίδεηαη. Όηαλ ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο θάησ απφ ην έδαθνο είλαη θνξεζκέλν 

ή αδηαπέξαην, ην λεξφ ξέεη κε ηε κνξθή  απνξξνήο (δεκηνπξγία απιαθηψλ ζην 

έδαθνο) ή δεκηνπξγνχληαη πιεκκχξεο, επεηδή ν επαθφινπζνο πεηφο αλαγθάδεηαη λα 

παξακείλεη ζηελ επηθάλεηα. 

     Γηαθνξεηηθέο επηθάλεηεο ζπγθξαηνχλ δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο λεξνχ θαη 

απνξξνθνχλ λεξφ κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο. Καζψο κηα επηθάλεηα γίλεηαη ιηγφηεξν 

δηαπεξαηή, έλα δηαξθψο απμαλφκελν πνζνζηφ λεξνχ παξακέλεη ζηελ επηθάλεηα, 

δεκηνπξγψληαο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα πιεκκχξα (Hubbart, Pidwirny, 2010).  

    Ζ ξνή ζε πδαηνξεύκαηα πξνζδηνξίδεη ηελ θίλεζε ηνπ λεξνχ κέζα ζηα ξπάθηα, 

ξέκαηα, πνηάκηα (ζχκθσλα κε ηελ Γεσινγηθή Τπεξεζία ησλ ΖΠΑ), ηα νπνία κε ηε 

ζεηξά ηνπο βνεζνχλ ζηελ ηξνθνδνζία ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ κέζσ ηεο δηήζεζεο 
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λεξνχ απφ ηελ θνίηε ηνπο πξνο ηα θαηψηεξα ππεδάθηα ζηξψκαηα. Καηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο δηήζεζεο, ηκήκα ηνπ λεξνχ απηνχ θηλείηαη θνληά ζηελ επηθάλεηα θαη απνξξέεη 

πξνο πδαηνξεχκαηα θαη έλα άιιν ηκήκα ηνπ λεξνχ πνπ δηεζείηαη ζπλερίδεη ηελ πνξεία 

ηνπ πξνο βαζχηεξα ζηξψκαηα (Perlman, Makropoulos, Koutsoyiannis, 2005).   

     Άιινη ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία απνξξνήο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηήμε ησλ 

πάγσλ θαη  ησλ παγφβνπλσλ ζηε ζάιαζζα. ε παγθφζκηα βάζε, ε πηψζε ηεο βξνρήο 

μεπεξλά ηελ εμαηκηζνδηαπλνή πάλσ απφ ηηο επείξνπο, θαη ε εμάηκηζε μεπεξλά ηελ 

πηψζε ηεο βξνρήο πάλσ απφ ηνπο  σθεαλνχο, ελψ θηλείηαη πεξηζζεπνχκελν λεξφ απφ 

ηηο επείξνπο ζηνπο σθεαλνχο σο απνξξνή. Ζ αλαινγία ηνπ ξπζκνχ ηεο βξνρφπησζεο 

θαη ηνπ ξπζκνχ ηεο εμάηκηζεο κπνξεί λα δηαθέξεη δξακαηηθά κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ 

(Hubbart, Pidwirny, 2010).  

    Χο ηειεπηαίν αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ ε  

Γεσινγηθή Τπεξεζία ησλ ΖΠΑ ραξαθηεξίδεη ηηο πεγέο, ηα ζεκεία δειαδή ηεο γεο, 

φπνπ ην λεξφ βγαίλεη ζηελ επηθάλεηα, θαζψο έλαο πδξνθνξέαο γεκίδεη, ψζηε ην λεξφ 

λα ππεξρεηιίζεη πξνο ηελ επηθάλεηα (Perlman, Makropoulos, Koutsoyiannis, 2005).      

πρλά, νη ηηκέο ηεο πδξνινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο κεηξψληαη σο ν «κέζνο ρξφλνο 

παξακνλήο» ή αιιηψο ην κέζν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ην λεξφ παξακέλεη ζηηο 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ν κέζνο ρξφλνο παξακνλήο ελφο κνξίνπ 

χδαηνο ζηελ αηκφζθαηξα είλαη πνιχ κηθξφο, ζπλήζσο απφ εκέξεο έσο κηα εβδνκάδα ή 

δχν. Σν λεξφ ηείλεη λα θηλείηαη γξήγνξα κέζσ θπηηθψλ θαη δσηθψλ ηζηψλ, αιιά 

κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε θχηηαξα γηα πνιχ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

     Σν λεξφ κπνξεί λα απνζεθεπηεί γηα κήλεο έσο ρξφληα ζην λεξφ ηνπ εδάθνπο θαη ηα 

κεκνλσκέλα κφξηα ηνπ λεξνχ κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζε βαζηά ππφγεηα χδαηα, 

παγεηψλεο θαη σθεαλνχο γηα δεθαεηίεο έσο 10.000 ή θαη πεξηζζφηεξα ρξφληα 

(Hubbart, Pidwirny, 2010). 
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2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΓΗΑ 

ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

    Ο πδξνινγηθφο θχθινο ζαλ θχθινο πνπ είλαη, δελ έρεη αξρή.  Ξεθηλψληαο ινηπφλ  

ηελ πεξηγξαθή ηνπ απφ ην θαηλφκελν ηεο εμάηκηζεο, ζα ιέγακε πσο ν ήιηνο, 

ζεξκαίλεη ην λεξφ ζηε ζάιαζζα θαη ζε φπνην άιιν κέξνο πάλσ ζηε Γε ππάξρεη λεξφ, 

ην νπνίν ελ κέξεη εμαηκίδεηαη θαη αλπςψλεηαη κε ηε κνξθή πδξαηκνχ ζηνλ αέξα. 

Νεξφ εμαηκίδεηαη φπσο πξνείπακε απφ ηηο ιίκλεο, ηα πνηάκηα, αιιά θαη ην έδαθνο.  

    Ζ δηαπλνή ησλ θπηψλ είλαη κηα αθφκε ιεηηνπξγία πνπ απνδίδεη πδξαηκνχο ζηελ 

αηκφζθαηξα. Ζ εμάηκηζε θαη δηαπλνή ζπρλά δελ δηαθξίλνληαη θαη έηζη κηινχκε γηα 

εμαηκηζνδηαπλνή. Μηα κηθξή πνζφηεηα πδξαηκψλ ζηελ αηκφζθαηξα πξνέξρεηαη απφ 

ηελ εμάρλσζε, κέζσ ηεο νπνίαο κφξηα απφ πάγνπο θαη ρηφληα κεηαηξέπνληαη 

απεπζείαο ζε πδξαηκνχο πεξλψληαο απφ ηελ ζηεξεή ζηελ αέξηα κνξθή. 

    Αλνδηθά ξεχκαηα αέξα αλεβάδνπλ ηνπο πδξαηκνχο ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο 

αηκφζθαηξαο, φπνπ νη κηθξφηεξεο πηέζεηο πνπ επηθξαηνχλ έρνπλ απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Δπεηδή φκσο ζε ρακειή ζεξκνθξαζία ν αέξαο δελ κπνξεί 

πηα λα ζπγθξαηεί φιε ηε κάδα ησλ πδξαηκψλ, έλα κέξνο ηνπο ζπκππθλψλεηαη θαη 

ζρεκαηίδεη ηα ζχλλεθα, ην θαηλφκελν δειαδή ηεο ζπκπχθλσζεο. Σα ξεχκαηα ηνπ 

αέξα θηλνχλ ηα ζχλλεθα γχξσ απ' ηελ πδξφγεην. Παξάιιεια ηα ζηαγνλίδηα λεξνχ πνπ 

ζρεκαηίδνπλ ηα ζχλλεθα ζπγθξνχνληαη θαη κεγαιψλνπλ, θαη ηειηθά πέθηνπλ σο 

θαηαθξεκλίζκαηαθαηά ην θαηλφκελν ηεο πγξνπνίεζεο, κε ηε κνξθή βξνρήο, ρηνληνχ, 

ραιαδηνχ .  

     Σν ρηφλη φηαλ ζπζζσξεχεηαη ζρεκαηίδεη πάγνπο θαη παγεηψλεο. ε ζρεηηθά 

ζεξκφηεξα θιίκαηα, φηαλ έξρεηαη ε άλνημε, ην ρηφλη ιηψλεη θαη λεξφ απηφ ξέεη, 

ζρεκαηίδνληαο ηελ απνξξνή απφ ην ιηψζηκν ηνπ ρηνληνχ.  

    Ζ κεγαιχηεξε πνζφηεηα θαηαθξεκληζκάησλ πέθηεη απεπζείαο ζηνπο σθεαλνχο. 

Απφ ηελ πνζφηεηα πνπ πέθηεη ζηε ζηεξηά, έλα ζεκαληηθφ κέξνο θαηαιήγεη θαη πάιη 

ζηνπο σθεαλνχο ξένληαο , σο επηθαλεηαθή απνξξνή. Ζ κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηεο 

επηθαλεηαθήο απνξξνήο κεηαθέξεηαη ζηνπο σθεαλνχο απφ ηα πνηάκηα, κε ηε κνξθή 

ξνήο ζε πδαηνξεχκαηα. Ζ επηθαλεηαθή απνξξνή κπνξεί αθφκε λα θαηαιήμεη ζηηο 

ιίκλεο, πνπ απνηεινχλ, καδί κε ηνπο πνηακνχο, ηηο θπξηφηεξεο απνζήθεο γιπθνχ 

λεξνχ. Χζηφζν, ην λεξφ ησλ θαηαθξεκληζκάησλ δελ ξέεη απνθιεηζηηθά κέζα ζηνπο 

πνηακνχο. Κάπνηεο πνζφηεηεο δηαπεξλνχλ ην έδαθνο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο δηήζεζεο 

θαη ζρεκαηίδνπλ ηα ππφγεηα λεξά. Μέξνο ηνπ λεξνχ απηνχ κπνξεί λα μαλαβξεί ην 

δξφκν ηνπ πξνο ηα επηθαλεηαθά χδαηα σο εθθφξηηζε ππφγεηνπ λεξνχ.  
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    Όηαλ ην λεξφ βξίζθεη δηφδνπο πξνο ηεο επηθάλεηα ηεο γεο εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή 

πεγψλ. Έλα άιιν κέξνο ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ πεγαίλεη βαζχηεξα θαη εκπινπηίδεη ηνπο 

ππφγεηνπο πδξνθνξείο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο 

λεξνχ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
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3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΜΔΝΔΣΑΗ 

ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ 

 

Όηαλ βγαίλεη ν ήιηνο, δεζηαίλεη ηε Γε. Εεζηαίλεη ην λεξφ πνπ ππάξρεη ζε απηή θαη 

βξίζθεηαη ζηηο ζάιαζζεο, ηα πνηάκηα θαη ηηο ιίκλεο αιιά θαη φπνπ αιινχ ππάξρεη 

λεξφ. Έλα κέξνο απηνχ ηνπ λεξνχ πνπ δεζηαίλεηαη, εμαηκίδεηαη, δειαδή απφ λεξφ 

κεηαηξέπεηαη ζε πδξαηκφ(αέξην) θαη αλεβαίλεη ςειά ζηνλ νπξαλφ.  

Απηνί νη πδξαηκνί πνπ αλεβαίλνπλ ζηνλ νπξαλφ (αηκφζθαηξα) φηαλ καδεπηνχλ 

αξθεηνί καδί, ςχρνληαη θαη  δεκηνπξγνχλ ηα ζχλλεθα. Απηφ νη επηζηήκνλεο ην 

νλνκάδνπλ ζπκπύθλσζε. Σα ζχλλεθα πνπ δεκηνπξγνχληαη ν αέξαο ηα κεηαθηλεί. 

Όηαλ έλα ζχλλεθν καδέςεη κέζα ηνπ πνιινχο πδξαηκνχο θαη ε ζεξκνθξαζία είλαη 

ρακειή (θάλεη θξχν δειαδή) ηφηε νη πδξαηκνί κεηαηξέπνληαη ζε ζηαγφλεο λεξνχ. 

Απηέο νη ζηαγφλεο γίλνληαη βαξηέο θαη δελ κπνξνχλ λα κείλνπλ άιιν ζην ζχλλεθν θαη 

έηζη πέθηνπλ ζαλ βξνρή μαλά ζηε Γε. Απηφ ην νλνκάδνπκε πγξνπνίεζε.   

Κάπνηεο θνξέο, φηαλ εθεί πνπ βξίζθεηαη ην ζχλλεθν θάλεη πνιχ θξχν, νη ζηαγφλεο 

κέζα ζην ζχλλεθν κεηαηξέπνληαη ζε ρηνλνληθάδεο θαη πέθηνπλ ζηε Γε ζαλ ρηφλη ή 

ραιάδη. 

Ζ βξνρή, ην ρηφλη ή ην ραιάδη πνπ ζα πέζεη ζηε Γε, κπνξεί λα πέζεη ζην έδαθνο, ζηηο 

ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα, ζηηο ιίκλεο.  

Όηαλ ν ήιηνο ινηπφλ μαλαδεζηάλεη ην λεξφ πνπ βξίζθεηαη ζηε Γε, ηφηε θάπνηεο 

ζηαγφλεο  ζα εμαηκηζηνχλ μαλά θαη ζα θάλνπλ πάιη απηφ ην ηαμίδη πνπ νλνκάδνπκε 

θύθιν ηνπ λεξνύ. 
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4. ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΗΓΔΔ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ 

   χκθσλα κε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε κηθξά παηδηά,  πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο, ζρεηηθά κε ζηνηρεία θαη θαηλφκελα ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ (Bar, 1989, 

Υξεζηίδνπ et al., 2000) φπσο θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Inbody, 1963, Miner, 1992, 

Munn, 1974, Za’rour, 1976) παξαηεξήζεθε έληνλα ε ηάζε ησλ παηδηψλ λα κελ 

ζπλδένπλ ηα ζύλλεθα κε ηε βξνρή, θαζψο ζε κεγάιν πνζνζηφ πηζηεχνπλ πσο ε 

βξνρή έξρεηαη απφ ηνλ νπξαλφ θαη φρη απφ ηα ζχλλεθα, δηφηη ελψ ε πξψηε είλαη ζε 

πγξή κνξθή, λεξφ, ηα δεχηεξα ζε ζηεξεή κνξθή. Απηή ε κε ζχλδεζε ηεο βξνρήο κε 

ηα ζχλλεθα ζα ήζεια λα αλαηξαπεί κέζα απφ ηε δηδαζθαιία, φηαλ ηα παηδηά θπξίσο 

απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ βίληεν θαη ηνπ πεηξάκαηνο ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ θαη ηελ 

εκπινθή ηνπο ζην ηειεπηαίν αλαθαιχςνπλ ηε ζρέζε απηψλ ησλ δχν ζηνηρείσλ.  

   Μία άιιε ελαιιαθηηθή ηδέα, ε νπνία έρεη κειεηεζεί είλαη ε άπνςε πνπ έρνπλ ηα 

παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζρεηηθά κε ην πνπ πεγαίλεη ην λεξφ θαηά ηελ εμάηκηζε. 

χκθσλα κε έξεπλα ησλ Bar and Galili (1994) ηα κηθξά παηδηά (πξηλ ηελ ειηθία ησλ 7 

εηψλ) πηζηεχνπλ πσο ην λεξό εμαθαλίδεηαη θαηά ηελ εμάηκηζε. Απηφ ζα ήζεια λα 

δηαπηζηψζνπλ ηα παηδηά πσο δελ ηζρχεη θαζψο ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο αιιαγέο ζηε 

θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ λεξνχ φπνπ ζα θαίλεηαη μεθάζαξα ε κεηαηξνπή ηνπ πγξνχ ζε 

αέξην θαη φρη ε εμαθάληζή ηνπ. 

   Σέινο, ε απνπζία εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ (ζεξκόηεηα, ςύμε) θαηά ηε 

δηάξθεηα αιιαγήο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνύ. Απηφ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη 

θαηά ηνλ Ραβάλε (1999) κε ηελ αδπλακία λα ζπλδεζεί ε αιιαγή ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ κε ηελ αληαιιαγή ζεξκφηεηαο αλάκεζα ζην λεξφ θαη ζην 

πεξηβάιινλ. Απηφ ζα ην αληηκεησπίζνπλ ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο 

θπξίσο ελφηεηαο, φηαλ θαηά ηε δηάξθεηα παξαηήξεζεο εηθφλσλ θαη παξαθνινχζεζεο 

βίληεν δηαπηζηψζνπλ ηα ίδηα πσο γηα λα αιιάμεη ην λεξφ απφ ηε κία θπζηθή 

θαηάζηαζε ζηελ άιιε ρξεηάδεηαη ζεξκφηεηα ή ςχμε, φπσο επίζεο αλαθαιψληαο 

παξαδείγκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο φπνπ ην λεξφ αιιάδεη θπζηθή θαηάζηαζε 

αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη (παγάθηα ζην ςπγείν, θαηζαξφια 

κε λεξφ πνπ βξάδεη θ.α.) (Υξεζηίδνπ, Καθαλά, Γεκεηξίν, & Μπνλψηε, 2003). 
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Β: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ-Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 1:ΣΟ ΝΔΡΟ 

 
Γηδαθηηθνί ζηόρνη:  

1.  Οη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηελ αμία ηνπ λεξνχ σο θνηλσληθφ αγαζφ θαη σο 

θπζηθφ πφξν. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

Δπηδησθόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα
23

:  - 

Οξγάλσζε Σάμεο : Ζ εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά κε φιε ηελ ηάμε – Οη καζεηέο απαληνχλ 

αηνκηθά. Δξγάδνληαη αηνκηθά.   

Υξόλνο: Σξία ηέηαξηα ηεο ψξαο. 

 

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ Γξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ 

Μέξνο Α 

-Θα δνχκε κία παξνπζίαζε (είλαη ζαλ 

έλα βίληεν κε πνιιέο εηθφλεο) ζηνλ 

ππνινγηζηή, φπνπ αθνχγεηαη ην ηξαγνχδη 

ηνπ Φίιηππνπ Πιηάηζηθα «Αλ ζα 

κπνξνχζα ηνλ θφζκν λα άιιαδα».  

-Θα ήζεια λα αθνχζεηε πξνζεθηηθά ηα 

ιφγηα θαη λα παξαηεξήζεηε ηηο εηθφλεο.  

-Έρεηε θάπνηα απνξία ζρεηηθά κε ηελ 

παξνπζίαζε πνπ είδακε; Θέιεηε κήπσο 

λα ξσηήζεηε γηα θάηη πνπ ζαο έθαλε 

εληύπσζε;  

-Γείρλεη κία κηθξφηεξε παξνπζίαζε κε 

ζπκππθλσκέλεο  θαη νκαδνπνηεκέλεο ηηο 

δηαθάλεηεο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξνπζίαζεο (λεξφ ζηηο θπζηθέο ηνπ 

Αθξφαζε ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη 

παξαηήξεζε ησλ εηθφλσλ. 

Δθθξάδνπλ απνξίεο θαη εξσηήκαηα 

πνπ πηζαλόλ έρνπλ. Κάλνπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο θαη απαληνύλ 

αηνκηθά ζηηο εξσηήζεηο. 

                                                
23 ηελ πεξίπησζε απηή απνζθνπνχκε ζηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ην ζέκα πνπ κειεηνχκε, 

επνκέλσο δελ ππάξρνπλ επηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 
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θαηαζηάζεηο, λεξφ θαη δψα, λεξφ θαη 

άλζξσπνο, έιιεηςε λεξνχ)
24

. 

-πδεηά κε ηα παηδηά γηα ηηο εηθφλεο 

απηέο. 

-Ση δείρλνπλ απηέο νη εηθφλεο (πξψηε 

νκάδα εηθφλσλ); 

-Έρνπλ θάηη θνηλφ κεηαμχ ηνπο; Αλ λαη 

πνην είλαη απηφ; 

Καη απηή ε εηθόλα κε ηνλ ρηνλάλζξσπν 

θαη απηή κε ην ζύλλεθν; Αθνύ ζηηο 

άιιεο ππάξρεη ην λεξό, απηέο  νη 

εηθόλεο γηαηί είλαη εδώ; 

-ε απηέο ηηο εηθόλεο ηη βιέπνπκε; 

Έρνπλ θάηη θνηλό(δεύηεξε θαη Σξίηε 

νκάδα εηθόλσλ); 

-Γηαηί απηνί νη άλζξσπνη θνπβαινχλ ην 

λεξφ; Πνχ ην πεγαίλνπλ; 

-Δκείο απφ πνχ παίξλνπκε ην λεξφ; 

-Δπαλαιακβάλεη ηα ιφγηα απφ ην ξεθξέλ 

ηνπ ηξαγνπδηνχ: «Αλ ζα κπνξνχζα ηνλ 

θφζκν λα άιιαδα, ζα μαλαέβαθα γαιάδηα 

ηε ζάιαζζα». 

-Γηαηί ην ιέεη απηφ; Μπνξείηε λα 

ζθεθηείηε θάπνην ιφγν; 

Μέξνο Β 

-Θα ήζεια ηψξα λα δνχκε καδί ηξεηο 

αθίζεο πνπ δσγξάθηζαλ θάπνηα παηδηά 

γηα έλα δηαγσληζκφ θαη θέξδηζαλ, πήξαλ 

θάπνηα βξαβεία γηα ηηο δσγξαθηέο ηνπο. 

-ε απηφ ην δηαγσληζκφ δήηεζαλ απφ ηα 

παηδηά λα δείμνπλ κε ηηο δσγξαθηέο ηνπο 

-Παξαηεξνχλ θαη ζρνιηάδνπλ ηηο αθίζεο. 

-πκπιεξψλνπλ αηνκηθά ην «Φχιιν 

εξγαζίαο 1.1.» 

-Σα παηδηά παξνπζηάδνπλ ηα θχιια 

εξγαζίαο ηνπο θαη εμεγνχλ ηηο επηινγέο 

ηνπο. 

                                                
24 ηηο δχν παξνπζηάζεηο γηα ηελ θχξηα εθαξκνγή έρεη γίλεη αληηθαηάζηαζε κίαο εηθφλαο κε ζάιαζζα 

θαη ζχλλεθα κε κία άιιε πνπ απεηθνλίδεη κφλν ζχλλεθα, γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ηα παηδηά 

αληηιακβάλνληαη ηελ αέξηα κνξθή ηνπ λεξνχ. 
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πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην λεξφ. 

-Ση καο δείρλεη ε πξψηε αθίζα; Μπνξείηε 

λα θαηαιάβεηε; 

-Ζ δεχηεξε; Γηαηί άξαγε δελ έρεη 

ρξψκαηα; 

-Έρεηε δεη πνηέ εηθφλεο πνπ λα κνηάδνπλ 

κε απηή; Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ 

έρνπλ λα πηνχλε λεξφ; (επίδεημε πιηθνχ-

εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, ππελζχκηζε ηεο 

πξνεγνχκελεο παξνπζίαζεο) 

- Εεηά απφ ηα παηδηά λα δνπιέςνπλ 

αηνκηθά θαη ηνπο κνηξάδεη ην «Φχιιν 

εξγαζίαο 1.1.»  

 

Γξαζηεξηόηεηα 2 

Δπηδησθόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα:  

1. Οη καζεηέο λα «δηαβάζνπλ» έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε κε θεληξηθή έλλνηα ην 

λεξφ. 

2. Οη καζεηέο λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα θαηαζθεπάζνπλ έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε 

κε θεληξηθή ηδέα ην λεξφ. 

Οξγάλσζε Σάμεο: Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο 

Υξόλνο: Μία ψξα. 

 

 

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ Γξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ 

Μέξνο Α 

-Παξνπζίαζε ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε 

(εθηππσκέλν), ηνλ νπνίν ε ίδηα έρεη 

θαηαζθεπάζεη κε ηε ρξήζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ Kidspiration. 

-Με ηη ζαο κνηάδεη απηφ; 

-Μπνξεί θάπνηνο λα δηαβάζεη ηη γξάθεη 

ζην θέληξν; Γξάθεη ηε ιέμε λεξφ. 

-Αο δνχκε ηψξα ηηο εηθφλεο. 

-Παξαηήξεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε, 

«αλάγλσζε» θαη πξνζπάζεηα εμήγεζεο 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. 
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-Γηαηί ελψλνληαη κε απηά ηα βέιε; 

-Δπνκέλσο απηφο ν ράξηεο ηνπ λεξνχ, 

καο δείρλεη: Γηα πνηνπο έρεη αμία ην λεξφ, 

πνπ ην βξίζθνπκε θαη πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχκε. 

-Μπνξείηε λα ζθεθηείηε θαη άιιεο 

εηθφλεο πνπ ζα κπνξνχζακε λα 

πξνζζέζνπκε;  

 

 

 

 

 

-Αλάθιεζε πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ γηα 

ζπκπιήξσζε πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ 

ζηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε. 

 

Μέξνο Β 

-Σψξα ζα ρσξηζηνχκε ζε ηξεηο νκάδεο 

θαη θάζε νκάδα ζα αλαιάβεη λα θηηάμεη 

έλα θνκκάηη ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε γηα 

ην λεξφ. 

 

Σα παηδηά εξγάδνληαη ζε νκάδεο: 

1
ε
 Οκάδα: Σν λεξφ έρεη αμία γηα… 

2
ε
 Οκάδα: Υξεηαδφκαζηε ην λεξφ γηα.. 

3
ε
 Οκάδα: Πνπ βξίζθνπκε ην λεξφ.. 

-Κάζε νκάδα έρεη απφ έλα ραξηί Α3 θαη 

ζην θάζε έλα ππάξρεη ζην θέληξν κία απφ 

ηηο παξαπάλσ ιεδάληεο σο θεληξηθή ηδέα. 

«Φχιια εξγαζίαο 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3.» 

- Κάζε νκάδα δσγξαθίδεη ζρεηηθέο 

εηθφλεο γχξσ απφ ηελ θάζε ηδέα. 

-Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηα έξγα ηνπο. 

Σα ελψλνπλ φια καδί γχξσ απφ ηελ 

θεληξηθή ηδέα «Νεξφ». 

 

Υξνληθή δηάξθεηα 1
εο

 Δλόηεηαο: χκθσλα κε ην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ 

λεπηαγσγείν, είηε είλαη θιαζηθφ, είηε νινήκεξν (ηηο πξσηλέο ψξεο, δειαδή κέρξη ηηο 

12:15 ηα παηδηά είλαη πην ζπγθεληξσκέλα θαη μεθνχξαζηα, επνκέλσο νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαιφ είλαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απηέο ηηο ψξεο), ε ελφηεηα απηή 

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζε κία εκέξα. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 2:ΟΗ ΣΡΔΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

 

Γηδαθηηθνί ζηόρνη:  

Οη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ πσο ην λεξφ κεηαβάιιεηαη θαη έρεη ηξεηο θπζηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

Δπηδησθόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα:  

1. Οη καζεηέο λα θαηαιάβνπλ πσο ην λεξφ κεηαβάιιεηαη εμαηηίαο εμσηεξηθψλ 

παξαγφλησλ (ςχμε, ζέξκαλζε). 

2. Οη καζεηέο λα κάζνπλ ηηο ηξεηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ λεξνχ (ζηεξεφ, πγξφ, 

αέξην) . 

3. Οη καζεηέο λα θαηαιάβνπλ πσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαβνιψλ ηνπ δελ 

ράλεηαη, αιιά αιιάδεη θπζηθή θαηάζηαζε (πρ ζηελ εμάηκηζε). 

 

Οξγάλσζε Σάμεο: Ζ εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά κε φιε ηελ ηάμε. 

Υξόλνο: Σξία ηέηαξηα ηεο ψξαο. 
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Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ Γξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ 

-Πξνβνιή ηνπ βίληεν « Evian Water Boy 

Animation Commercial - We Will Rock You » 
25

 

-Απηφ πνπ κφιηο είδακε είλαη κία δηαθήκηζε, 

κπνξεί θάπνηνο λα καο πεη ηη δηαθεκίδεη; 

- ην βίληεν ινηπφλ βιέπνπκε έλα αλζξσπάθη πνπ 

είλαη απφ «λεξφ». 

-Αο ην μαλαδνχκε θνκκάηη-θνκκάηη θαη λα 

κηιήζνπκε ιίγν γηα ηελ βφιηα πνπ θάλεη; 

-Ση παζαίλεη; Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; 

-Δζείο έρεηε δεη πνηέ ην λεξφ λα αιιάδεη ρξψκα ή 

ζρήκα; Πφηε; Γηαηί; 

Ζ εθπαηδεπηηθφο επηκέλεη ζηνπο παξάγνληεο 

ζηνπο νπνίνπο  νθείιεηαη ε κεηαβνιή ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ κε παξαδείγκαηα απφ ηελ 

θαζεκεξηλή δσή 

( θαηζαξφια κε λεξφ πνπ βξάδεη, παγάθηα ζην 

ςπγείν).  

-Εεηά απφ ηα παηδηά λα ηεο πνπλ πφηε: 

1. Σν λεξφ απφ πγξφ κεηαηξέπεηαη ζε αέξην. 

2. Απφ αέξην ζε πγξφ. 

3. Απφ πγξφ ζε ζηεξεφ. 

4.Απφ ζηεξεφ ζε πγξφ. 

Φηηάρλεη καδί κε ηα παηδηά έλαλ πίλαθα 

αλαθνξάο. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ 

πίλαθα αλαθνξάο ε εθπαηδεπηηθφο ξσηά ηα παηδηά 

αλ θαηά ηελ αιιαγή ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

λεξνχ, αιιάδεη θαη ε πνζφηεηα ηνπ ( ΑΓΠ ). 

Μνηξάδεη ην «Φχιιν εξγαζίαο 2.1.» 
26

 

Παξαθνινχζεζε ηνπ βίληεν, 

ζρνιηαζκφο. 

Απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο αηνκηθά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ιεθηηθά. 

 

πκπιεξψλνπλ ζε δπάδεο ην θχιιν 

εξγαζίαο, εμεγνχλ ηηο επηινγέο ηνπο 

θαη αλαθέξνπλ ηνπο παξάγνληεο ζηνπο 

νπνίνπο νθείινληαη νη κεηαβνιέο. 

 

 

  ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ζα γίλεη πξνζπάζεηα δηδαθηηθήο δηαρείξηζεο ηε δεχηεξεο θαη ηξίηεο 

ελαιιαθηηθήο ηδέαο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ , δειαδή ην εάλ ηα παηδηά γλσξίδνπλ πσο ην λεξφ 

δελ ράλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαβνιψλ ηνπ θαη ηνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη 

ε κεηαβνιή ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ, ή εάλ  ηνπο αγλννχλ ηειείσο.  

    ην βίληεν πνπ ζα παξαθνινπζήζνπκε ζα κηιήζνπκε γηα ην γεγνλφο φηη ην αλζξσπάθη απηφ 

πνπ είλαη απφ λεξφ, ζε φιε ηε δηαδξνκή ηνπ, παξ’ φιεο ηηο αιιαγέο πνπ πθίζηαηαη, εμάηκηζε, 

πήμε, παξακέλεη εθεί, είλαη κία ζηαγφλα λεξφ πνπ αιιάδεη θπζηθή θαηάζηαζε θαη δελ ράλεηαη. 

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηε θχζε. 

                                                
25

 « Evian Water Boy Animation Commercial - We Will Rock You » 

http://www.youtube.com/watch?v=ME0UF7U7rZs 
26 ην θχιιν εξγαζίαο έρνπλ γίλεη θάπνηεο αιιαγέο, γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ηη 

δεηείηαη. ην θχιιν απηφ έρνπλ αλαπαξαζηαζεί ν παξάγνληαο ηηο ζέξκαλζεο κε έλα ζθεχνο ζηε θσηηά 

θαη ν παξάγνληαο ηεο ςχμεο κε έλα ςπγείν, έηζη ψζηε λα είλαη ίδην κε ηνλ πίλαθα αλαθνξάο πνπ ζα 

θαηαζθεπαζηεί. 

http://www.youtube.com/watch?v=ME0UF7U7rZs
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    Δπίζεο ζα δηαπηζησζεί κε εξσηήζεηο κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ βίληεν εάλ ηα παηδηά 

παξαηήξεζαλ γηαηί, θάζε θνξά ην αλζξσπάθη άιιαδε ζρήκα, ρξψκα (θπζηθή θαηάζηαζε). Αλ 

ππήξρε θάηη πνπ λα πξνθάιεζε ηελ αιιαγή απηή.  

 

Γξαζηεξηόηεηα 2 

Δπηδησθόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα: 

Οη καζεηέο λα ηαμηλνκήζνπλ εηθφλεο ηνπ λεξνχ αλάινγα κε ηελ θπζηθή θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη.  

Οξγάλσζε Σάμεο: Ζ εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά κε φιε ηελ ηάμε. 

Υξόλνο: Σξία ηέηαξηα ηεο ψξαο. 

 

 

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ Γξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ 

-Παξαζέηνληαη πνιιέο εηθφλεο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, ηνπ αλζξψπνπ, αιιά 

θαη απφ ηε θχζε, φπνπ ζε θάζε κία 

ππάξρεη ην ζηνηρείν ηνπ λεξνχ ζε κία απφ 

ηηο ηξεηο θπζηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο (π.ρ. 

παγφβνπλν, πνηάκη, ηακαηηθέο πεγέο, 

λεξφ θαηζαξφιαο πνπ εμαηκίδεηαη, βξχζε 

πνπ ηξέρεη, παγάθηα θ.α.). 

-Εεηά απφ ηα παηδηά λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο 

εηθφλεο αλάινγα κε ηελ θπζηθή ηνπο 

θαηάζηαζε θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ 

επηινγή ηνπο. 

-Εεηά απφ ηα παηδηά λα ζπκπιεξψζνπλ 

ην «Φχιιν εξγαζίαο 2.2»
27

. 

-Παξαηεξνχλ ηηο εηθφλεο 

-Σαμηλνκνχλ ηηο εηθφλεο (νινκέιεηα ηηο 

ηάμεο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πκπιεξψλνπλ ην θχιιν εξγαζίαο 

αηνκηθά. 

 

Υξνληθή δηάξθεηα 2
εο

 Δλόηεηαο: Ζ δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο απηήο, φπσο θαη ηεο 

πξνεγνχκελεο, ζα δηαξθέζεη κία εκέξα. 

 

 

 

 

                                                
27 ε απηφ ην θχιιν εξγαζίαο ε αιιαγή πνπ έρεη γίλεη γηα ηελ θχξηα εθαξκνγή είλαη ε κεγέζπλζε ησλ 

εηθφλσλ πνπ ζα ηαμηλνκεζνχλ θαη ησλ πιαηζίσλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη εηθφλεο, έηζη ψζηε ηα παηδηά 

λα  αλαγλσξίδνπλ επθνιφηεξα φηη απηέο αλαπαξηζηνχλ. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ  3:  Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-  ΜΔΛΔΣΖ 

ΜΟΝΣΔΛΧΝ 

 

Γηδαθηηθνί ζηόρνη: 

  

1. Οη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ. 

2. Οη καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ επηζηεκνληθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε παξαηήξεζε θαη 

ε κνληεινπνίεζε. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

 

Δπηδησθόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα: 

1. Οη καζεηέο λα κάζνπλ πσο ην λεξφ αλαθπθιψλεηαη ζηε θχζε κέζσ ηνπ 

πδξνινγηθνχ θχθινπ. 

2. Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ κε απιά ιφγηα ηα βαζηθά κέξε ηνπ 

θχθινπ ηνπ λεξνχ (εμάηκηζε, ζπκπχθλσζε, πγξνπνίεζε). 

3. Οη καζεηέο λα θαηαιάβνπλ φηη ε ζχλζεζε ηεο βξνρήο θαη ησλ ζχλλεθσλ είλαη 

ίδηα, δειαδή θαη ηα δχν απνηεινχληαη απφ λεξφ (ζε δηαθνξεηηθή θπζηθή θαηάζηαζε).  

4. Οη καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ δηαθνξεηηθά κνληέια ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ. 

5. Οη καζεηέο λα θαηαζθεπάζνπλ έλα απιφ κνληέιν ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ. 

 

Οξγάλσζε Σάμεο: Ζ εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά κε φιε ηελ ηάμε, πείξακα. Σα παηδηά 

εξγάδνληαη αηνκηθά.  

Υξόλνο: Μία ψξα θαη έλα ηέηαξην. Σα δχν πξψηα κέξε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα 

γίλνπλ ζπλερφκελα ζε πεξίπνπ κηζή ψξα θαη ηα άιια δχν κέξε καδί ζε ηξία ηέηαξηα 

ηεο ψξαο.  

 

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ Γξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ 

Μέξνο Α 

-Ζ εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεη ζηα παηδηά λα 

γίλνπλ επηζηήκνλεο θαη λα θάλνπλ έλα 

πείξακα κε ην λεξφ (δηάηαμε 

«βξνρνπνηφο»). 

-Αξρηθά ηνπνζεηεί πάλσ ζε έλα ηξαπέδη 

Σα παηδηά παξαηεξνχλ, αλαθαινχλ 

πξνεγνχκελεο γλψζεηο, ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πεηξάκαηνο  
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ζην θέληξν ηεο νινκέιεηαο ηα κέξε απφ 

ηα νπνία απνηειείηαη ε δηάηαμε: 

-Απηά εδψ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα 

λα θάλνπκε ην πείξακα πνπ ιέγακε. 

-Μπνξείηε λα κνπ πείηε κε ηη κνηάδεη 

απηφ εδψ ην πξάζηλν θνκκάηη; Μέζα 

γηαηί είλαη βακκέλν κπιε ζε θάπνηα 

ζεκεία; 

-Απηφ ην δηαθαλέο θαπάθη γηαηί ζηε κία 

πιεπξά έρεη βαζνπιψκαηα; Με ηη κνηάδεη; 

-Απηφ ην άζπξν θνκκάηη κπαίλεη ζε απηφ 

ην ζεκείν, ζαο ζπκίδεη θάηη πνπ έρεηε δεη; 

-Σε ιάκπα ηη ηε ζέινπκε άξαγε
28

; 

Αθνχ ζπδεηήζνπλ κε ηα παηδηά θαη πνπλ 

ηηο απφςεηο ηνπο, ε εξεπλήηξηα ηνπο 

εμεγεί ηη αλαπαξηζηά ην θάζε θνκκάηη 

ηεο δηάηαμεο.  

-Ζ εξεπλήηξηα θαηαγξάθεη ηηο 

πξνβιέςεηο. 

(Ζ δηάηαμε ρξεηάδεηαη πεξίπνπ κία ψξα  

θαη έλα ηέηαξην γηα λα αξρίζνπλ λα 

θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα, επνκέλσο 

αθνχ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία πξνρσξνχλ 

ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ βίληεν). 

 

 

Απαληνχλ  αηνκηθά ζηηο εξσηήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα παηδηά βνεζνχλ ζηε κεηαθνξά θαη 

ηνπνζέηεζε ηνπ λεξνχ ζηε ζάιαζζα. 

Κάπνην παηδί βάδεη ηα παγάθηα ζηε 

ζσζηή ζέζε, θάπνην άιιν ην λεξφ θάπνην 

ην ζχλλεθν. 

Σα παηδηά θάλνπλ πξνβιέςεηο γηα ην ηη ζα 

ζπκβεί κεηά απφ κία ψξα ζηε ζάιαζζα, 

ζην ζχλλεθν, ζηε ιίκλε, ζηα ξπάθηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ Γξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ 

Μέξνο Β 

-Δπίδεημε ηνπ βίληεν «NASA: The Water Παξαθνινπζνχλ ην βίληεν θαη απαληνχλ 

                                                
28 Δάλ ππάξμεη ρξφλνο ηελ πξνεγνχκελε κέξα, κπνξεί λα γίλεη ε παξνπζίαζε ηεο δηάηαμεο, έηζη ψζηε 

ηελ επφκελε κέξα λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία απφ ην πξσί. 
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Cycle»
29

. 

-Μπνξεί λα καο πεη θάπνηνο ηη βιέπεη ζε 

απηφ ην βίληεν; 

-Απηή ε θφθθηλε κπίιηα ηη κπνξεί λα 

είλαη; 

-Σα βειάθηα απηά γηαηί έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ ρξψκα; 

-Ση πηζηεχεηαη πσο καο δείρλεη ην θάζε 

ρξψκα; 

-Γηαηί έθηηαμαλ απηφ ην βίληεν πηζηεχεηε; 

-Αλ βγνχκε έμσ δελ κπνξνχκε λα ηα 

δνχκε φια απηά πνπ καο δείρλεη ην 

βίληεν; 

-ε ηη καο βνεζά ινηπφλ απηφ ην 

Μνληέιν φπσο ην ιέκε ηνπ θχθινπ ηνπ 

λεξνχ;  

Θέιεηε λα δνχκε έλα άιιν κνληέιν ηνπ 

θχθινπ ηνπ λεξνχ πνπ έθηηαμα, αιιά δελ 

ην έρσ νινθιεξψζεη; Θέιεηε λα ην 

θάλνπκε καδί; 

 

αηνκηθά ζηηο εξσηήζεηο. 

 

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ Γξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ 

Μέξνο Γ 

-Δπίδεημε κεκνλσκέλσλ εηθφλσλ απφ ηελ 

ράξηηλε θαηαζθεπή ηνπ θχθινπ ηνπ 

λεξνχ.
30

 

-Απηέο νη εηθφλεο έρνπλ θακία ζρέζε κε 

ην κνληέιν ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ πνπ 

είδακε πξηλ; 

-Αο ηηο δνχκε κία-κία. Απηή εδψ πνην 

θνκκάηη ηνπ βίληεν ζαο ζπκίδεη; 

-Μπνξνχκε ηψξα λα ηηο βάινπκε ζηε 

ζεηξά επάλσ ζην ραξηφλη γηα λα 

θηηάμνπκε θαη απηφ ην κνληέιν ηνπ 

θχθινπ ηνπ λεξνχ; 

-Σα παηδηά απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο 

-Σνπνζεηνχλ ηηο εηθφλεο ζηε ζσζηή ζεηξά 

γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ. 

-Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη απφ 

άιια παηδηά . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29

 NASA: The Water Cycle [720p] http://www.youtube.com/watch?v=0_c0ZzZfC8c 
30 Γηα ηελ θχξηα εθαξκνγή νη θαξηέιεο ηνπ Μνληέινπ ηνπ Κχθινπ ηνπ λεξνχ απφ ραξηφλη έρνπλ 

κεησζεί απφ 6 ζε 4 γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε απφ ηα παηδηά. Αληίζηνηρα θαη ζην θχιιν εξγαζίαο 3 φπνπ 

ηα παηδηά ηνπνζεηνχλ δηαδνρηθά ηηο εηθφλεο, έηζη ψζηε λα θαηαζθεπάζνπλ έλα απιφ κνληέιν ηνπ 

Κχθινπ ηνπ λεξνχ νη εηθφλεο έρνπλ γίλεη 4 απφ 6 πνπ ήηαλ ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή. 

http://www.youtube.com/watch?v=0_c0ZzZfC8c
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-Εεηά απφ ηα παηδηά λα θαηαζθεπάζνπλ 

ην δηθφ ηνπο κνληέιν ηνπ θχθινπ ηνπ 

λεξνχ «Φχιιν εξγαζίαο 3» 

-Τινπνηνχλ αηνκηθά ην «Φχιιν εξγαζίαο 

3». 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ Γξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ 

Μέξνο Γ 

-Έπεηηα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ε 

εξεπλήηξηα πξνηείλεη ζηα παηδηά λα 

επηζηξέςνπλ ζην αξρηθφ ηνπο πείξακα 

θαη λα παξαηεξήζνπλ αιιαγέο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ζάιαζζα, ζην 

ζχλλεθν, ζηελ ιίκλε θαη ηα ξπάθηα. 

- Γηαβάδεη ηηο πξνβιέςεηο πνπ είραλ 

θάλεη.  

-Θα ήζεια ηψξα λα κνπ πείηε αλ απηά ηα 

ηξία κνληέια πνπ είδακε, ην βίληεν, ηηο 

εηθφλεο θαη ην πείξακα έρνπλ νκνηφηεηεο 

θαη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. 

-Όια αλαπαξηζηνχλ ην ίδην πξάγκα, αιιά 

κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, γηαηί πηζηεχεηαη 

φηη γίλεηαη απηφ; 

 

 

 

Σα παηδηά παξαηεξνχλ ηε δηάηαμε θαη 

επηζεκαίλνπλ φηη ηνπο θάλεη εληχπσζε. 

 

 

  

  

πγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

βιέπνπλ κε ηηο πξνβιέςεηο πνπ είραλ 

θάλεη. 

Απαληνχλ αηνκηθά ζηηο εξσηήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

  

 ε απηή ηε ελφηεηα ζα δηαρεηξηζηνχκε δηδαθηηθά ηελ πξψηε ελαιιαθηηθή ηδέα ησλ παηδηψλ 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, ε νπνία είλαη ε κε ζχλδεζε ησλ ζχλλεθσλ κε ηε βξνρή. Καη 

ζηα ηξία κνληέια ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα παηδηά ε βξνρή θαίλεηαη 

μεθάζαξα λα πέθηεη απφ θάπνην ζχλλεθν θαη φρη απιά απφ ηνλ νπξαλφ.  

 Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, αλ ηα παηδηά έρνπλ απηή ηελ ηδέα ζα 

πξνβιεκαηηζηνχλ σο πξνο απηφ, κέζα απφ ηηο εξσηήζεηο ηεο εξεπλήηξηαο θαη ζα ην 
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δηαπηζηψζνπλ αθφκε πην έληνλα φηαλ ζα δνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο, φπνπ ε 

πγξνπνίεζε (δειαδή ε βξνρή) πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εθεί πνπ βξίζθεηαη ην ζχλλεθν. 

 

Υξνληθή δηάξθεηα 3
εο

 Δλόηεηαο: Ζ δηδαζθαιία θαη απηήο ηεο ελφηεηαο , φπσο θαη 

ησλ δχν πξνεγνχκελσλ, ζα δηαξθέζεη κία εκέξα 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 4: ΔΡΓΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα Αμηνιόγεζεο  

Γηδαθηηθόο ζηόρνο: 

Οη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηελ αμία ηνπ λεξνχ σο θνηλσληθφ αγαζφ θαη σο θπζηθφ 

πφξν. 

Υξόλνο: Μηζή ψξα 

 

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ Γξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ 

Ζ εξεπλήηξηα αθνχ μαλαδείμεη ζηα παηδηά 

ηηο ηξεηο αθίζεο πνπ είραλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζην Β΄ Μέξνο ηεο 1
εο

 

Γξαζηεξηφηεηαο ηεο 1
εο

 Δλφηεηαο θαη 

ζπδεηήζνπλ φηη ζπκνχληαη απφ εθείλε 

ηελ εκέξα, πξνηείλεη ζηα παηδηά λα  

θηηάμνπλ ηηο δηθέο ηνπο αηνκηθέο αθίζεο  

γηα λα πνπλ ζηνπο αλζξψπνπο, κε απηά 

πνπ έκαζαλ γηα ην λεξφ, πφζν ζεκαληηθφ 

είλαη γηα φια ηα έκβηα φληα, γηα ηα δψα, 

ηα θπηά, ηνλ άλζξσπν, γηα ηε θχζε 

γεληθά. 

Αηνκηθά, θαηαζθεπάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

αθίζεο, ηηο νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη εμεγνχλ ηη έρνπλ 

δσγξαθίζεη. 

 

 

 

2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα Αμηνιόγεζεο 

Γηδαθηηθόο ζηόρνο: 

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ κε απιά ιφγηα ηα βαζηθά κέξε ηνπ θχθινπ 

ηνπ λεξνχ (εμάηκηζε, ζπκπχθλσζε, πγξνπνίεζε). 

Υξόλνο: Μηζή ψξα 

 

Γξαζηεξηόηεηεο εθπαηδεπηηθνύ Γξαζηεξηόηεηεο καζεηώλ 

-Ζ εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεη ζηα παηδηά λα 

παίμνπλ έλα παηρλίδη.  

-Γηα λα παίμνπκε απηφ ην παηρλίδη ζα 

πξέπεη λα θάλνπκε φινη καδί έλα κεγάιν 

θχθιν θαη λα θαζίζνπκε θάησ. 

Σα παηδηά θάζνληαη ζε θχθιν ζην 

πάησκα. 
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-Θπκάζηε απηέο ηηο θάξηεο; Δίλαη απηέο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ρζεο γηα λα 

θηηάμνπκε ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, ζέιεηε 

λα ηηο ζπκεζνχκε; 

-Λνηπφλ ζα δίλσ κία θάξηα ζηνλ θαζέλα 

ζαο, κε ηε ζεηξά, θαη ζα πεξηγξάθεη απηφ 

πνπ βι.η , κεηά ν επφκελνο, θαη 

ζπλερίδνπκε κέρξη λα νινθιεξψζνπκε 

ηνλ θχθιν θαη κεηά ζα αξρίζνπκε μαλά 

κε ηελ πξψηε θάξηα κέρξη λα πνχκε φινη 

θαη λα ηειεηψζεη ν θχθινο ηνπ λεξνχ. 

-Μα ν θχθινο ηνπ λεξνχ ηειεηψλεη πνηέ; 

-Γη’ απηφ ιέγεηαη θαη θχθινο ινηπφλ γηαηί 

δελ ηειεηψλεη, ζπλερψο 

επαλαιακβάλεηαη. 

Έπεηηα δείρλεη ζηα παηδηά έλα κνληέιν-

ζθίηζν ηνπ Κχθινπ ηνπ Νεξνχ, απφ ην 

νπνίν ιείπεη έλα θνκκάηη ηνπ θχθινπ.  

Πξνηξέπεη ηα παηδηά λα ζθεθηνχλ πνην 

θνκκάηη ιείπεη θαη λα ην ζπκπιεξψζνπλ 

ηα ίδηα. 

Σνπο κνηξάδεη ην «Φχιιν εξγαζίαο 4.» 

 

 

 

Αλαθαινχλ γλψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

εκέξαο θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ θαξηψλ 

πεξηγξάθνπλ ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. 

 

Σα παηδηά «δηαβάδνληαο» ηελ θάξηα πνπ 

ηνπο δίλεηαη, πεξηγξάθνπλ ην αληίζηνηρν 

κέξνο ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα παηδηά αλαθαιψληαο πξνεγνχκελεο 

γλψζεηο δσγξαθίδνπλ ην θνκκάηη ηνπ 

κνληέινπ πνπ ιείπεη. 

πκπιεξψλνπλ ην «Φχιιν εξγαζίαο 4.» 

αηνκηθά. 
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Β)Βηβιίν δξαζηεξηνηήησλ 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 1:ΣΟ ΣΟΗΥΔΗΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

 

Τιηθά:  

Τπνινγηζηήο, εηθφλεο ζρεηηθέο κε ην λεξφ, ηελ αμία ηνπ, ηελ έιιεηςε ηνπ, ηξεηο 

αθίζεο απφ δηαγσληζκφ δσγξαθηθήο, Φχιιν εξγαζίαο 1.1 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο:  

Πξνβνιή παξνπζίαζεο ζηνλ ππνινγηζηή, ζρεηηθήο κε ηελ αμία ηνπ λεξνχ ζηε δσή 

καο, κε παξάιιειε αθξφαζε κνπζηθνχ θνκκαηηνχ. πδήηεζε γηα ηελ παξνπζίαζε 

πνπ παξαθνινχζεζαλ, φπσο θαη γηα εηθφλεο θαη αθίζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα 

παηδηά, ζρεηηθέο κε ην θεληξηθφ ζέκα, ην λεξφ, ζρνιηαζκφο θαη ζπκπιήξσζε ηνπ 

Φχινπ εξγαζίαο 1.1. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2 

 

Τιηθά:  

Δθηππσκέλνο, έγρξσκνο ελλνηνινγηθφο ράξηεο, καξθαδφξνη, μπινκπνγηέο, Φχιια 

εξγαζίαο 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο:  

Παξαηήξεζε θαη ζρνιηαζκφο ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε κε θεληξηθή ηδέα ην λεξφ. 

Μεηά ηελ «αλάγλσζε» ηνπ ράξηε, ζπδήηεζε θαη πξνηάζεηο ηδεψλ απφ ηα παηδηά γηα 

ην πψο ζα κπνξνχζε λα εκπινπηηζηεί. πλεξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε κε θεληξηθή ηδέα πάιη ην λεξφ αθνχ ζπκπιεξσζνχλ ηα Φχιια 

εξγαζίαο 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. (εθηππσκέλα ζε θχιιν Α3 θαζψο ζπκπιεξψλνληαη 

νκαδηθά). 
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ε πνηα από ηηο δύν εηθόλεο πηζηεύεηε πσο ππάξρεη λεξό; 

Υξσκαηίζηε ηελ εηθόλα πνπ ππάξρεη λεξό θαη  

εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο πνπ ηελ δηαιέμαηε. 
 

 

 

 

1.1     ΣΟ ΝΔΡΟ ΔΗΝΑΗ ΕΧΖ 
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Σν λεξό 

έρεη αμία 

γηα 

1.2.1   ΣΟ ΝΔΡΟ ΔΥΔΗ ΑΞΗΑ 
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Υξεηαδόκαζηε 

ην λεξό γηα 

1.2.2   Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 
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Πνπ 

βξίζθνπκε 

ην λεξό 

1.2.3    ΠΟΤ ΤΠΑΡΥΔΗ ΝΔΡΟ 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 2:ΟΗ ΣΡΔΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

 

Τιηθά:  

Τπνινγηζηήο, ραξηφλη, καξθαδφξνη, Φχιιν εξγαζίαο 2.1. 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο:  

Παξνπζίαζε  βίληεν, ην νπνίν πξνβάιεη θαη  ηηο κεηαβνιέο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο 

ηνπ λεξνχ. ρνιηαζκφο θαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε απηά πνπ είδαλ. Καηαζθεπή 

πίλαθα αλαθνξάο απφ ηελ νινκέιεηα γηα ηηο κεηαβνιέο ηνπ λεξνχ θαη ζπκπιήξσζε 

ηνπ Φχιινπ Δξγαζίαο 2.1. 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2 

 

Τιηθά:  

Δηθφλεο, ςαιίδηα, θφιιεο, Φχιιν εξγαζίαο 2.2. 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο:  

Παξαηήξεζε θαη πεξηγξαθή απφ ηα παηδηά εηθφλσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φπνπ 

ππάξρεη ην λεξφ ζηηο ηξεηο θπζηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Οκαδνπνίεζε ησλ εηθφλσλ 

αλάινγα κε ηε θπζηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην λεξφ. πκπιήξσζε ηνπ 

Φχιινπ εξγαζίαο 2.2. 
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Οη Μεηαβνιέο ηνπ Νεξνύ  
Εσγξαθίζηε ζην άδεην πνηήξη ζε ηη θπζηθή θαηάζηαζε  

ζα είλαη ην λεξό κεηά από ηελ θάζε κεηαβνιή.  

                                                                                                  

                                               Φύμε    

                                                                                                                                                                   

                                             Φύμε 

                                                                                                     
                                              Θέξκαλζε                                                                                         

  

                                                             
                                                                                                      

                                                                                                       Θέξκαλζε 
  

2.1    ΟΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 
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Κόςηε θαη θνιιήζηε ηηο εηθόλεο ζην ζσζηό ηεηξάγσλν    

     αλάινγα κε ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ λεξνύ   

  

  

  

  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

ΤΓΡΟ 

  

ΣΔΡΔΟ 

  

ΑΔΡΗΟ 

  

2.2   ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖ      

ΦΤΗΚΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΖ 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 3:Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΜΔΛΔΣΖ ΜΟΝΣΔΛΧΝ 

Γξαζηεξηόηεηα 1 

 

Τιηθά:  

Γηάηαμε ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ «Βξνρνπνηφο», λεξφ, ππνινγηζηήο, ράξηηλε 

θαηαζθεπή ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ κε εηθφλεο, καξθαδφξνη, ςαιίδηα, θφιιεο, Φχιιν 

εξγαζίαο 3. 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο:  

Παξαηήξεζε θαη πξνεηνηκαζία ηνπ πεηξάκαηνο κε ηελ ρξήζε ηεο δηάηαμεο ηνπ 

Κχθινπ ηνπ λεξνχ θαη πξνβιέςεηο απφ ηα παηδηά. Πξνβνιή ηνπ βίληεν ηεο NASA 

φπνπ παξνπζηάδεηαη ν πδξνινγηθφο θχθινο. ρνιηαζκφο θαη παξαηεξήζεηο. Δπίδεημε 

εηθφλσλ απφ ην ράξηηλν κνληέιν ηνπ θχθινπ θαη ηνπνζέηεζε ησλ εηθφλσλ δηαδνρηθά, 

ψζηε λα νινθιεξσζεί ν πδξνινγηθφο θχθινο. Πεξηγξαθή ηνπ θχθινπ απφ ηα παηδηά. 

πκπιήξσζε ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο 3. Δπηζηξνθή ζην πείξακα γηα παξαηήξεζε θαη 

ζρνιηαζκφ απνηειεζκάησλ θαη ζχγθξηζε απηψλ κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπο. 
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Ο Κύθινο ηνπ Νεξνύ 
Παξαηεξήζηε πξνζεθηηθά ηηο εηθόλεο , θόςηε ηεο θαη θνιιήζηε ηεο ζηα θνπηάθηα πνπ 

αθνινπζνύλ κε ηε  ζσζηή ρξνληθή ζεηξά γηα λα ζρεκαηηζηεί ν Κύθινο ηνπ λεξνύ. 
 

                                                     

                                                     

3.         Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ Δ ΔΗΚΟΝΔ 
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              Ο Κύθινο ηνπ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

         

         Ο Κύθινο ηνπ                                   

               Νεξνύ    
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ΔΝΟΣΖΣΑ 4: ΔΡΓΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 
1

ε
 Γξαζηεξηόηεηα Αμηνιόγεζεο  

 

Τιηθά:  

Υαξηηά Α4, κνιχβηα, καξθαδφξνη, μπινκπνγηέο, ιαδνπαζηέι. 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο:  

Σα παηδηά θαινχληαη λα θαηαζθεπάζνπλ απφ κία αηνκηθή  αθίζα κε θεληξηθφ ζέκα ην 

«Νεξφ» θαη ζηελ νπνία λα θαίλεηαη, φπσο απηά θαληάδνληαη, πφζν ζεκαληηθφ είλαη 

ην λεξφ γηα ηνλ άλζξσπν, ηα δψα, ηα θπηά θαη θαη’ επέθηαζε  γηα φιν ηνλ πιαλήηε. 

 

2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα Αμηνιόγεζεο 

 

Τιηθά: Καξηέιεο απφ ηνλ (δσγξαθηζκέλν) Κχθιν ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζην Γ Μέξνο ηεο 3
εο 

Δλφηεηαο. 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο:  

Σα παηδηά θαζηζκέλα ζε θχθιν, κε ηελ βνήζεηα ησλ θαξηειψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηελ 3
ε
 Δλφηεηα, πεξηγξάθνπλ ηα βαζηθά κέξε ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ (θάζε παηδί 

πεξηγξάθεη έλα κέξνο ηνπ θχθινπ). Ο θχθινο ηνπ λεξνχ επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα 

ζπκκεηάζρνπλ φια ηα παηδηά. 

Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ρσξίο ηηο θαξηέιεο απηή ηε θνξά κε ηα παηδηά λα 

έρνπλ ζρεκαηίζεη κηθξέο νκάδεο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο αλαπαξηζηά έλαλ Κχθιν 

λεξνχ. Έηζη θάζε κία νκάδα πεξηγξάθεη ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, ζε δηαθνξεηηθφ κέξνο 

ηνπ πιαλήηε. 

Σέινο ηα παηδηά ζπκπιεξψλνπλ ην Φχιιν εξγαζίαο 4., φπνπ πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ ην 

θνκκάηη ηνπ Κχθινπ ηνπ λεξνχ πνπ ιείπεη. 
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πκπιεξώζηε ζην ιεπθό ηεηξάγσλν ηελ εηθόλα πνπ ιείπεη γηα λα νινθιεξσζεί ν Κύθινο ηνπ Νεξνύ. 

                        

4.     Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΤΜΠΛΖΡΧΖ 
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Γ)Τιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηδαζθαιία 

 

Γηαθάλεηεο 1
εο

 Παξνπζίαζεο, ηεο 1
εο

 Γξαζηεξηόηεηαο 

ηεο Δλόηεηαο 1:Σν Νεξό 

 

 
 

 

Το Νερό!
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207 
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209 
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Γηαθάλεηεο 2
εο

 Παξνπζίαζεο, ηεο 1
εο

 Γξαζηεξηόηεηαο 

ηεο Δλόηεηαο 1: Σν Νεξό 

 

 

Νερό
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Νερό Ζώα Φστά

Νερό και 
Άμθρωπος



212 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Έλλειψη Νερού
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Αθίζεο παηδηώλ από δηαγσληζκό δσγξαθηθήο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  

ζηελ 1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα ηεο Δλόηεηαο 1:Νεξό 
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Πίλαθαο κε ηηο εηθόλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηαμηλόκεζε,  

ζηελ 2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα 

ηεο Δλόηεηαο 2: Οη ηξεηο Φπζηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νεξνύ 

 

ΝΔΡΟ Δ ΤΓΡΖ ΜΟΡΦΖ ΝΔΡΟ Δ ΣΔΡΔΑ ΜΟΡΦΖ 

   

                  ΠΟΣΑΜΗ 

                     

                                     ΒΡΟΥΖ 

 

          ΝΔΡΟ ΒΡΤΖ 

 

                

                   ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΖ 

 

                ΠΑΓΟΒΟΤΝΟ 

                    

                                  ΠΑΓΑΚΗ 

 

         ΥΗΟΝΑΝΘΡΟΠΟ 

            

                                 ΥΑΛΑΕΗ 
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ΝΔΡΟ Δ ΑΔΡΗΑ ΜΟΡΦΖ 

 

ΤΓΡΑΣΜΟΗ ΑΠΟ ΝΔΡΟ ΠΟΤ ΒΡΑΕΔΗ 

        

                           ΤΝΝΔΦΑ 

 

ΤΓΡΑΣΜΟΗ ΑΠΟ ΘΔΡΜΔ ΠΖΓΔ 

           

                            ΤΝΝΔΦΑ 
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Φσηνγξαθίεο ηνπ Μνληέινπ-Υάξηηλε Καηαζθεπή ηνπ Κύθινπ ηνπ Νεξνύ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ Δλόηεηα 3: Ο Κύθινο ηνπ Νεξνύ-Μειέηε Μνληέισλ, 

όπσο άιιαμε κεηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή. 
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Γ)Φύιια Παξαηήξεζεο 

ΦΤΛΛΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ 1/4/14 

ΦΑΖ / 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ - Α 
ΣΟΥΟ - Β 

ΓΗΓ 

ΜΔΘΟΓΟ/ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

- Γ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - Γ ΣΔΚΜΖΡΗΑ - Δ 

1. ΔΞΟΗΚΔΗΧΖ 

ΚΑΗ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗ

ΜΟΤ 

 

 

 

ΝΑ ΔΗΑΥΘΟΤΝ ΣΑ 

ΝΖΠΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ, ΝΑ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΟΤΝ 

ΑΠΟΡΗΔ ΚΑΗ 

ΔΡΧΣΖΔΗ  

 

-ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ 

ΒΗΝΣΔΟΚΛΗΠ/ΠΑΡΟΤΗΑ

Ζ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΧΝ 

-ΤΕΖΣΖΖ 

-ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΖ 

ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα παηδία ηε ζπγθεθξηκέλε 

εκέξα ήηαλ 21 θαη ε θάζε 

απηή δηήξθεζε κία ψξα 

09:30-10:30 

 
 

Μεηά ηε γλσξηκία κε ηα 

παηδηά, αθνινχζεζε ε πξνβνιή 

ηεο παξνπζίαζεο κε ην 

ηξαγνχδη ηνπ Πιηάηζηθα.  

 

 

 

 

 

 

 

Γηα ην ηξαγνχδη 

Πξνβνιή παξνπζίαζεο κε 

ζπκππθλσκέλεο-

νκαδνπνηεκέλεο δηαθάλεηεο 

4  πξψηεο εηθφλεο απφ 

ζπκππθλσκέλεο δηαθάλεηεο 

 

 

   

 

 

 

 

 

Π(παηδί) Δ (Δξεπλήηξηα) 

Δ: Έρεηε θάπνηεο απνξίεο ή θάπνηεο 

εξσηήζεηο απφ απηήλ ηελ 

παξνπζίαζε πνπ είδακε; 

Π: Γηαηί ήηαλ ζηξφγγπιν ην παγάθη; 

Π:Γηαηί δελ έιησλε ην ρηφλη; 

Π: Ο θησρφο έθαλε κπάλην κε λεξφ. 

Π:Ση ήηαλ ην ζηξφγγπιν ζην ηέινο; 

Π: ήηαλ ε Γε πνπ έβγαηλε απφ ην 

λεξφ. 

Π:Δγψ είδα δειθίληα 

Π: Δμαηκίζηεθε ην λεξφ επεηδή 

βνχηεμαλ ηα δειθίληα. 

Π:Δίδα ρειψλεο 

Π:Έπηλαλ λεξφ απφ πεγή ηα θησρά 

παηδηά. 

Π: Ζ ζάιαζζα ήηαλ βξψκηθε θαη 

πξάζηλε, γη’ απηφ θαη ηελ 

μαλαβάθεη 

Π:Δίδα ηε βάξθα θαη ηε ζάιαζζα 

Π:Σν λεξφ έξρεηαη απφ ηε βξνρή 

θαη ηα ζχλλεθα 

Π: Σα ζχλλεθα εμαηκίδνληαη επεηδή 

θάησ έρεη δέζηε θαη πάλσ θξχν. 

Π:Γηαβάδσ Νεξφ. 

Δ: Έρνπλ θάηη θνηλφ-ίδην απηέο νη 4 

εηθφλεο; 

Παηδηά :Σν λεξφ 

Π:Σα ζχλλεθα θαη ην ρηφλη πνπ είλαη 

άζπξα. 

Δ:Σα ζχλλεθα θαη ην ρηφλη είλαη απφ 

 
    

Νεξφ-Εψα-Φπηά 

 

 

.  

 

 

Νεξφ θαη Άλζξσπνο 

 

λεξφ; 

Παηδηά: φρη 

Παηδηά: Πνπιάθη κέζα ζε λεξφ, κία 

ρειψλα ζηε ζάιαζζα, εγψ είδα κία 

θακήια θαη θνξάιιηα 

Δ: Ση θνηλφ έρνπλ απηέο νη εηθφλεο; 

Π:Νεξφ 

Π:Έρνπλ δψα, θπηά θαη λεξφ 

Δ: Σα δψα θαη ηα θπηά ρξεηάδνληαη 

ην λεξφ; 

Παηδηά: Ναη, ην πίλνπλ γηα λα 

κεγαιψζνπλ, αλ δελ ην πηνπλ ζα 

πεζάλνπλ, ηα θπηά ζα μεξαζνχλ. 

Παηδηά: Μαχξα παηδάθηα πνπ πίλνπλ 

λεξφ, έλα παηδί πνηίδεη κε ιάζηηρν. 

Δ:Ο άλζξσπνο ην ρξεηάδεηαη ην λεξφ; 

Γηαηί; 

Παηδηά: Όηαλ δηςάεη λα πίλεη, δελ ζα 

αληέμεη ρσξίο λα πίλεη. 

Π:Έλα παηδί θάλεη κπάλην κε ηνλ 

θνπβά. 

Π: Απηή ε εηθφλα δείρλεη πφζν λεξφ 

πίλνπκε 

Π:Έρνπκε κέζα καο, γηαηί πίλνπκε 

Π:Γείρλεη κέρξη πνπ θηάλεη ην λεξφ 

ζην ζψκα καο, γηαηί πίλεη πνιχ. 

Δ:Άξα ινηπφλ έρνπκε λεξφ ζην ζψκα 

καο, πσο θεχγεη απφ ην ζψκα καο; 

Παηδηά: Βήρνπκε, θαηνπξάκε, 

ηδξψλνπκε, κε ηα δάθξπα 

Δ:Άξα ινηπφλ πξέπεη λα πίλνπκε 

πνιχ λεξφ γηα λα αλαπιεξψλνπκε 

απηφ πνπ ράλνπκε θαη λα μαλαθηάλεη 

κέρξη εδψ… 

Π:Σν παηδάθη πιέλεη ηα ρέξηα κε ην 
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   Έιιεηςε λεξνχ 

Δδψ ζπδεηήζακε γηα ην 

γεγνλφο φηη δελ είλαη 

φινη νη θησρνί άλζξσπνη 

καχξνη, πσο ππάξρνπλ 

πνιινί άλζξσπνη πνπ 

πεηλνχλ θαη δηςνχλ θαη 

πσο θάηη πνπ γηα καο 

είλαη απιφ, θαζεκεξηλφ 

θαη εχθνιν(ην λεξφ 

δειαδή), γηα θάπνηνπο 

αλζξψπνπο είλαη 

δχζθνιν θαη πξέπεη λα 

παιεχνπλ θαζεκεξηλά γηα 

λα ην απνθηήζνπλ. 

 

Δπίδεημε εηθφλσλ 

(νκαδηθέο αθίζεο πνπ 

δσγξάθηζαλ παηδηά γηα 

ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα 

λεξνχ) απφ δηαγσληζκφ 

δσγξαθηθήο 
 

 

 

 

 

κπνπθάιη 

Π:Απηά είλαη θησρά παηδάθηα 

Δ:Πνπ ην μέξεηε πσο είλαη θησρά; 

Παηδηά: Ήηαλ πνιχ καχξα, έπηλαλ 

λεξφ απφ ηηο ιάζπεο. ην πνηάκη, θαη 

θάλνπλ κπάλην έμσ 

Δ: Δκείο απφ πνχ πίλνπκε λεξφ; 

Π:Απφ ηε βξχζε, απφ ην κπνπθάιη. 

 

 

 

 

 

 

1
ε
 εηθφλα παηδί+ βξχζε  

Π: Ο δηαγσληζκφο είρε ζρέζε κε ην 

λεξφ 

Π:Σν παηδί πάεη ζηε βξχζε πνπ  

ζηάδεη ιίγν λεξφ 

Π:Σν θησρφ παηδάθη δελ πίλεη λεξφ 

Ζ εξεπλήηξηα ιέεη ηελ δηθή ηεο 

εθδνρή(πξνθαλψο ζέινπλ λα καο 

δείμνπλ πσο ππάξρεη έιιεηςε λεξνχ) 

2
ε
 εηθφλα γθξη  

Παηδηά: Δίλαη 3 άλζξσπνη, παηδάθηα 

πνπ είλαη ζηε ζάιαζζα, παηδάθηα πνπ 

πιέλνπλ ηα ρέξηα ηνπο. 

Π: Όρη γχξσ-γχξσ είλαη ρψκα(απφ 

ηηο γξακκέο) 

Π:Κξαηάλε ινπινχδη 

Δ:Γηαηί είλαη γθξη παηδηά; 

Παηδηά: Δίραλ κφλν ηέηνην ρξψκα 

καξθαδφξν, είλαη παιηά,  

 
 
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεηά παξνπζηάδνληαη ηα 

θχιια εξγαζίαο. 

Πεξηγξαθή απφ παηδηά: 

 

 

 

 

 

ΦΔ 1.1 
 
 

 

 

 

 

Δ: Μάιινλ ήζειαλ λα δείμνπλ πσο 

ρσξίο λεξφ δελ ππάξρνπλ ρξψκαηα.. 

3
ε
 εηθφλα ζηεθάλη απφ λεξφ 

Π:ηεθάλη απφ λεξφ, ρέξη, πφδηα απφ 

αεηφ, δειθίλη, ρέξη απφ αξθνχδα, 

θίδη, φινη ζέινπλ λα πάξνπλ λεξφ, 

δηςάλε. 

Δ: Αλ ηα βιέπαηε ζε κία έθζεζε ζα 

θαηαιαβαίλαηε φηη είλαη ζεκαληηθφ 

ην λεξφ; 

Παηδηά: Ναη 

Άιιεο εηθφλεο κε έιιεηςε λεξνχ 

Δ: Έρνπλ φινη ινηπφλ παηδηά λεξφ; 

Π: Όρη 

Π: Έξρνληαη ζε καο γηα λα πάξνπλ 

λεξφ 

Ζ εξεπλήηξηα επαλαιακβάλεη πσο 

θάπνηνη άλζξσπνη πξέπεη λα 

ηαμηδέςνπλ καθξηά γηα λα πηνπλ λεξφ 

θαη θάπνηνη ηνπο βνεζνχλ θάπνηεο 

θνξέο (νξγαληζκνί φπσο ε UNICEF 

,γηαηί δείρλεη κία ηέηνηα εηθφλα). 

Π: ηελ έξεκν δελ έρεη λεξφ, νχηε 

δψα, νχηε θπηά. 

Δ: Άξα φπνπ ππάξρεη λεξφ ππάξρεη 

θαη δσή. (ηνπο κίιεζα ζχληνκα θαη 

γηα ηηο νάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηηο 

εξήκνπο). 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΑΗΓΗΏΝ: 

ια ηα παηδηά κίιεζαλ 1 θνξά, ελώ 

ηα κηζά από απηά κίιεζαλ 

πεξηζζόηεξεο από δύν θνξέο. 
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ΦΤΛΛΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ 01/4/14 

ΦΑΖ / 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ - Α 
ΣΟΥΟ - Β 

ΓΗΓ 

ΜΔΘΟΓΟ/ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

- Γ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - Γ ΣΔΚΜΖΡΗΑ - Δ 

1. ΣΟ ΝΔΡΟ 

 

 

 

ΝΑ ΠΡΟΔΓΓΗΟΤΝ 

ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΞΗΑ 

ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

-ΥΡΖΖ ΔΝΝΟΗΛΟΓΗΚΟΤ 

ΥΑΡΣΖ 

-ΤΕΖΣΖΖ ΚΑΗ 

ΚΑΣΑΗΓΗΜΟ ΗΓΔΧΝ 

-ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΔΝΝΟΗΛΟΓΗΚΟΤ ΥΑΡΣΖ 

Ζ θάζε απηή δηήξθεζε 50 

ιεπηά  10:30-11:20 

 

Δπίδεημε ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ ράξηε κε 

θεληξηθή ηδέα ην ΝΔΡΟ 

 

 

Αμία ηνπ λεξνχ… 

 

 

Υξήζε ηνπ λεξνχ… 

 

 

 

 

 

 

Πνπ ην βξίζθνπκε.. 

 

 

Ηδέεο παηδηψλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ράξηε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π: ηε κέζε γξάθεη λεξφ 

Π: Απηφο ν ράξηεο δείρλεη φ,ηη  

ρξεηάδεηαη λεξφ. 

Ζ εξεπλήηξηα δηαβάδεη ηνλ 

ελλνηνινγηθφ ράξηε 

Π: Μαο ιέεη πνπ ρξεηάδεηαη ην λεξφ 

Δ:Καη ηα βειάθηα; 

Π: Μαο ιέλε πνπ ζα πάκε 

Δ: Γηαηί έρεη απηέο ηηο εηθφλεο; 

Π: Γηαηί αλ δελ πηνπλ λεξφ ζα 

πεζάλνπλ (άλζξσπνο, δψα, θπηά) 

Δ: γηαηί ην ρξεηαδφκαζηε; 

Παηδηά: Γηα λα θνιπκπάκε, γηα λα 

δνπλ ηα ςάξηα, αλ είλαη έμσ ζα 

πεζάλνπλ, γηα λα πιέλνπκε ηα ρέξηα, 

γηα λα κεγαιψλνπλ ηα ινπινχδηα, γηα 

λα πίλνπκε, γηα λα θνιπκπάλε ηα 

πινία γηαηί δελ έρνπλ ξφδεο. 

Παηδηά: Δθεί πνπ αγνξάδνπκε 

κπνπθάιηα, ζηε κπαληέξα, ζηε Γε, 

ζηε βξνρή. 

 

Αμία: 

Υηαπφδη, γάηα, άινγν, Γε, ειέθαληαο, 

ιχθνο, ην ρνξηάξη, ηα θξνχηα, ηα 

πνπιηά, ηα ινπινχδηα, ην ρψκα 

Υξήζε: 

Γηα λα πιέλσ ηα παπνχηζηα, ηα 

ξνχρα, λα πίλεη ν ζθχινο λεξφ, λα 

θάλνπλ κπάλην ηα πνπιηά, λα πίλνπκε 

λεξφ. 

Πνπ ην βξίζθνπκε: 

 
    

 

 

 

 

 

 

Μεηά παξνπζηάζηεθαλ 

ζηα παηδηά ηα θχιια 

εξγαζίαο 1.2.1, 1.2.2., 

1.2.3 ,ρσξίζηεθαλ ζε 

νκάδεο ηπραία κε ηε 

βνήζεηα κηθξψλ ραξηηψλ 

ζε ηξία ρξψκαηα θαη ηνπο 

δεηήζεθε πξηλ 

μεθηλήζνπλ λα πνπλ 

δηάθνξεο ηδέεο. 

 

Καηαζθεπή ηνπ ράξηε 

Σνλ θηηάμακε γηαηί 

αζρνιηφκαζηαλ κε ην 

λεξφ(παηδί). 

 

 

 

 

 

 

ηε ζάιαζζα, ζην ζηληξηβάλη, 

πνηάκη, ιίκλε, θαηαξξάθηε, άκα 

ιηψζεη ν ρηνλάλζξσπνο,  αλ ζθάςσ ην 

ρψκα ζα βξσ λεξφ, φπνπ εμαηκίδεηαη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΑΗΓΗΧΝ: 

ια ζρεδόλ ηα παηδηά (εθηόο από 3-

4) κίιεζαλ 1 θνξά θαη ηα κηζά από 

απηά κίιεζαλ πεξηζζόηεξεο από 

ηξεηο θνξέο. 
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ΦΤΛΛΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ 03/4/14 

ΦΑΖ / 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ - Α 
ΣΟΥΟ - Β 

ΓΗΓ 

ΜΔΘΟΓΟ/ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

- Γ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - Γ ΣΔΚΜΖΡΗΑ - Δ 

1. ΟΗ ΦΤΗΚΔ 

ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΣΖ ΤΛΖ 

 

 

 

1. ΝΑ ΓΗΑΚΡΗΝΟΤΝ ΣΗ 

ΦΚΤ  

 

2. ΝΑ ΠΡΟΔΓΓΗΟΤΝ 

ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ ΣΧΝ 

ΦΚΤ 

-ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΉΖ 

ΒΗΝΣΔΟΚΛΗΠ ΚΑΗ 

ΔΗΚΟΝΧΝ 

-ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΗΚΖ 

ΜΔΘΟΓΟ 

-ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΖ 

ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΚΟΛΑΕ 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηήο 

ηεο θάζεο δηήξθεζε 1 ψξα 

θαη 10 ιεπηά 

09:15-10:25 

Σα παηδηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε εκέξα ήηαλ  

24 

 

Παξνπζίαζε ηνπ βίληεν 

ηεο δηαθήκηζεο «Evian»   

ρφιηα θαη Αλάιπζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ δεχηεξε πξνβνιή 

ππήξραλ παχζεηο ζε 

θάπνηα ζεκεία, έηζη ψζηε 

λα ζπδεηεζνχλ κε 

πξνζνρή(θπξίσο ζηηο 

αιιαγέο ηεο ΦΚ ηνπ 

ΣΔΚΜΜΖΡΗΟ ΓΗΑΚΡΗΖ 3 ΦΚΤ 

ΣΔΚΜΖΡΗΟ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΧΝ 

ΑΛΛΑΓΧΝ 

 

1
ε
 πξνβνιή 

Δ: Ση ζπκάζηε; 

Π:Δίλαη λεξφ, απφ ην βνπλφ πέξαζε 

θαη πεξπαηνχζε 

Δ:Ση ρξψκα ήηαλ ηφηε; ήηαλ ίδην κε 

πξηλ; 

Π: Όρη, άζπξν, πάγσζε πάλσ ζην 

βνπλφ 

Π:Μεηά γιίζηξεζε θαη έγηλαλ ηξία 

φηαλ πέξαζαλ ηα θάγθεια 

Δ: Ήηαλ ίδηα πνζφηεηα πξηλ θαη κεηά 

ή δηαθνξεηηθή; 

Π:Σα κηθξά ήηαλ πην ιίγα 

(Σα κηζά παηδηά είπαλ ίδηα πνζφηεηα 

θαη ηα άιια κηζά δηαθψλεζαλ  ε 

εξεπλήηξηα εμεγεί.) 

Άιια ζρφιηα παηδηψλ: Μπήθε ζην 

ηπξί, φρη ήηαλ ζθνπγγάξη, έπεζε πάλσ 

ζηα καχξα καιιηά, βξέρνληαη θαη 

γίλνληαη κνχζθεκα ηα καιιηά φηαλ 

πέζεη λεξφ. 

 

2
ε
 πξνβνιή 

Δ: Ση έγηλε εδψ κε ηα ινπινχδηα; 

Π:Σα πφηηζε, ήηαλ καξακέλα πξηλ. 

Π:ην βνπλφ πάγσζαλ θαη έγηλαλ 

άζπξν ρηφλη. 

Π: Μεηά κε ηε βξνρή έγηλαλ κπιε. 

 
   λεξνχ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηαζθεπή πίλαθα 

αλαθνξάο καδί κε ηα 

παηδηά. 

Σα παηδηά δσγξαθίδνπλ 

ηνλ πίλαθα αλαθνξάο, 

κέζα ζε πνηήξηα ζε ηη 

κεηαηξέπεηαη θάζε θνξά 

ην λεξφ, θάζεηα, πξψηα 

ςχμε κεηά ζέξκαλζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π: Ο πάγνο ιηψλεη απφ ην λεξφ. 

Π:Γηαηί ν πάγνο θηηάρλεηαη απφ λεξφ. 

Π:Κάπνηνο έξημε κία παγίδα. 

Π: Ναη θαη ην λεξφ βγήθε γηαηί είλαη 

πγξφ θαη ε παγίδα είρε ηξχπεο, θαη 

βγήθε απφ θεη. 

Π: Σν ςάξη ην ζέιεη ην λεξφ γηα λα 

κελ πληγεί 

Παηδηά: ην βνπλφ πάγσζαλ, απφ ην 

παγσκέλν ρηφλη 

Παηδηά: Έπεζε ζε δεζηή θαηζαξφια 

θαη έγηλε ζχλλεθν, έγηλε αηκφο, ν 

πδξαηκφο έγηλε ζχλλεθν, φηαλ 

βάδνπκε πάγν ζηελ θαηζαξφια θαη 

βάδνπκε δέζηε γίλεηαη πδξαηκφο, ην 

λεξφ φηαλ ην δεζηαίλνπκε 

εμαηκίδεηαη, θαη κεηά γίλεηαη 

πδξαηκφο, θαη γίλεηαη ζχλλεθν. 

Φχμε - Θέξκαλζε: 

Δ:Ση γίλεηαη φηαλ.. 

Π: Άκα ην λεξφ ην βάδσ ζην ςπγείν, 

ζα παγψζεη(1 κεγάινο πάγνο). 

Δ:Ζ πνζφηεηα; 

Παηδηά: ίδηα 

Π:Θα ιηψζνπλ ζα γίλνπλ λεξφ 

Π:  Θα παγψζνπλ θη άιιν 

Π:Θα κείλνπλ ίδηα 

Π:Πην πνιιά παγάθηα 

Π: Ο πδξαηκφο αλ ηνλ βάινπκε ζην 

ςπγείν, ζα γίλεη λεξφ θαη κεηά παγάθη 

Π:Ο πδξαηκφο είλαη πην πνιχο πην 

κεγάινο (δελ είπακε πσο κέλεη ίδηα ε 

πνζφηεηα;) 

Π:Σν λεξφ αλ ην δεζηάλσ ζα γίλεη 

πδξαηκφο 

Π:Σν παγάθη ζα γίλεη λεξφ 
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ηα ηξαπεδάθηα αλά δχν 

ην θχιιν εξγαζίαο 2.1.κε 

ηε βνήζεηα ηνπ πίλαθα 

αλαθνξάο θαη ηεο 

εξεπλήηξηαο φπνπ 

ρξεηαδφηαλ. 

 

 

 

Π:Ο πδξαηκφο αλ δεζηαζεί ζα κείλεη 

ην ίδην(εδψ κπεξδεχηεθαλ θάπνηα) 

 

(ηελ παξαπάλσ ζπδήηεζε ππήξρε 

βνήζεηα απφ ηελ εξεπλήηξηα σο πξνο 

ηηο ιέμεηο, πρ ζεξκαίλσ= δεζηαίλσ, 

ςχρσ= θξπψλσ-παγψλσ) 

Δπίζεο: Σν λεξφ απφ ην κπνπθάιη 

είλαη πγξφ, κπνξνχκε λα ην πηνχκε. 

Όηαλ θάηη είλαη ζηεξεφ κπνξνχκε λα 

ην πηάζνπκε. 

Όηαλ θάηη είλαη αέξην δελ κπνξνχκε 

λα ην πηάζνπκε. 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΑΗΓΗΧΝ: 

ρεδόλ όια ηα παηδηά (όπσο θαη 

πξηλ) κίιεζαλ από 1 θνξά θαη από 

απηά ηα 2/3 ησλ παηδηώλ κίιεζαλ 

από 2 θαη πάλσ θνξέο. 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ 03/4/14 

ΦΑΖ / 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ - Α 
ΣΟΥΟ - Β 

ΓΗΓ 

ΜΔΘΟΓΟ/ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

- Γ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - Γ ΣΔΚΜΖΡΗΑ - Δ 

1. ΟΗ ΦΤΗΚΔ 

ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΣΖ ΤΛΖ 

 

 

1. ΝΑ ΓΗΑΚΡΗΝΟΤΝ ΣΗ 

ΦΚΤ  

 

2. ΝΑ ΠΡΟΔΓΓΗΟΤΝ 

ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ ΣΧΝ 

ΦΚΤ 

-ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΉΖ 

ΒΗΝΣΔΟΚΛΗΠ ΚΑΗ 

ΔΗΚΟΝΧΝ 

-ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΗΚΖ 

ΜΔΘΟΓΟ 

-ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΖ 

ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΚΟΛΑΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΣΖ ΦΑΖ 

 

Γηάξθεηα δξαζηεξηφηεηαο 

10:30-11-20 

 

Δπίδεημε εηθφλσλ κε ην 

λεξφ ζηηο ηξεηο θπζηθέο 

ηνπ θαηαζηάζεηο. 

Βιέπνπκε ηηο εηθφλεο κία-

κία  αιιάδνληαο ρέξηα. 

 

 

 

 

 

 

Σαμηλφκεζε εηθφλσλ ζε 

ηξεηο ζηήιεο: ζηεξεφ πγξφ 

Αέξην, ήζειαλ φια λα 

ζπκκεηάζρνπλ 

 

Μεηά ην θχιιν εξγαζίαο 

2.2.αηνκηθά 

Δ:Γηα λα δνχκε ηη καο δείρλνπλ απηέο 

νη εηθφλεο; (παξάιιεια ή κε ηελ 

πεξηγξαθή ησλ εηθφλσλ δεηνχληαλ 

θαη ε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ λεξνχ) 

Π: Σα ζχλλεθα, είλαη θηηαγκέλα απφ 

λεξφ (είλαη αέξηα) 

Π:Δίλαη παγφβνπλν(ζηεξεή) 

Π:Άλζξσπνο ζηε βξνρή (πγξή) 

Π:Δίλαη ρηνλνληθάδεο (ζηεξεή) 

Π:Σα ζχλλεθα είλαη θηηαγκέλα απφ 

αηκφ(αέξηα) 

Παηδηά: Δίλαη πέηξεο, ρηνλφκπαιεο, 

ρηφλη (γηα ην ραιάδη 

Δ: Λέγεηαη ραιάδη θαη κνηάδεη κε ην 

ρηφλη (ζηεξεή κνξθή) 

 

Αξθεηέο θνξέο ρξεηαδφηαλ 

ππελζχκηζε ηνπ ηη είλαη ζηεξεφ, πγξφ, 

αέξην(θάηη πνπ ην πηάλνπκε, ην 

πίλνπκε θιπ) θαη ζε πνηα ζηήιε 

γξάθεη ηηο παξαπάλσ ιέμεηο. 

Καη ζην θχιιν εξγαζίαο ρξεηάζηεθε 

γηα θάπνηα παηδηά ε ίδηα βνήζεηα 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΑΗΓΗΧΝ: 

Σα κηζά παηδηά κίιεζαλ 1 κε 2 

θνξέο θαη ζρεδόλ όια ήζειαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπδήηεζε. 

 

 

 



224 

 

ΦΤΛΛΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ 04/4/14 

ΦΑΖ / 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ - Α 

ΣΟΥΟ - Β ΓΗΓ 

ΜΔΘΟΓΟ/ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

- Γ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - Γ  ΣΔΚΜΖΡΗΑ - Δ 

1. Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ 

ΝΔΡΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΝΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΤΝ 

ΣΑ ΣΡΗΑ ΓΗΑΓΟΥΗΚΑ 

ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΣΟΤ 

ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ 

2. ΝΑ ΑΝΣΗΛΖΦΘΟΤΝ 

ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ Χ ΟΛΟΝ 

- ΜΟΝΣΔΛΟ 

-ΔΠΗΓΔΗΞΖΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ 

ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΤ 

ΔΠΟΠΣΗΚΟΤ 

ΤΗΚΟΤ(ΒΗΝΣΔΟΚΛΗΠ, 

ΔΗΚΟΝΧΝ, ΓΗΑΣΑΞΖ 

ΚΤΚΛΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ) 

-ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΗΚΖ 

ΜΔΘΟΓΟ 

-ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΟΤ ΚΟΛΑΕ 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΣΖ ΦΑΖ 

Σα παηδηά απηή ηελ εκέξα 

ήηαλ 23 θαη ε δηάξθεηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ: 

08:55-10:40  
 

 

ηε κέζε ηεο παξενχιαο: 

επίδεημε θαη αλάιπζε ηνπ 

κνληέινπ (ηη είλαη ην 

κνληέιν), 

επεμεξγαδφκαζηε ηνλ 

πάγν(ηα παηδηά έλα-έλα 

ηνλ είδαλ, ηνλ 

αθνχκπεζαλ) , ηα παηδηά 

βάδνπλ ζηε ζάιαζζα θαη 

ζηε ιίκλε λεξφ θαη 

ηνπνζεηνχλ ηα παγάθηα. 

Αλνίγνπλ ηε ιάκπα. 

Ξεθηλνχλ νη πξνβιέςεηο 

 

 

ηε ζπλέρεηα πξνβάιιεηαη 

ην βίληεν NASA. 

 

 

 

 

 

 

 

Γίλεηαη κία αλαθνξά ζηνλ φξν ηνπ 

κνληέινπ, ζηελ εξψηεζε αλ έρνπλ 

μαλαθνχζεη ηε ιέμε κηινχλ πάιη γηα 

ηα κνληέια ζηελ παζαξέια. 

  

Πξνβιέςεηο παηδηψλ: 

Ζ ιάκπα ζα δεζηάλεη ηε ζάιαζζα 

Μεηά ζα γίλεη πδξαηκφο 

Μεηά ζα γίλεη ζχλλεθν 

Θα ιηψζνπλ ηα παγάθηα θαη ζα γίλνπλ 

λεξφ 

Θα βγεη πδξαηκφο απφ ηε ζάιαζζα 

Θα αλέβνπλ νη πδξαηκνί θαη ζα 

ηξαθάξνπλ 

Θα πάλε θάησ απφ ην ζχλλεθν θαη 

πάλσ ζην ηαβάλη (ελλνεί ην θαπάθη) 

 

Π: Δίλαη ίδην βίληεν-κνληέιν 

Δ:Γηαηί φκσο έρνπκε δχν; 

Π:Γηα λα μέξνπκε ηε δέζηε θαη ην 

θξχν 

Γηα ηελ θφθθηλε κπίιηα: 

Π:Έγηλε πδξαηκφο φηαλ βγήθε απφ ηε 

ζάιαζζα 

Π: ην ηέινο μαλακπήθε ζηε 

ζάιαζζα. 

Π: Έγηλε ζχλλεθν, πήγε ζηνλ νπξαλφ, 

θαηέβεθε απφ ηνλ θαηαξξάθηε θάησ 

θαη κεηά ζηε ζάιαζζα 

Π:Ξεθίλεζε απφ ηε ζάιαζζα 

Π:Μεηά απφ ην ζχλλεθν έγηλε βξνρή 

θαη έπεζε ζηνλ θαηαξξάθηε (εμεγψ 

 
    

χγθξηζε κνληέισλ. 

 

 

 

 

 

 

 

Καξηέιεο κε ΚΝ 

 

Σα παηδηά πεξηγξάθνπλ 

αθξηβψο ηη βιέπνπλ ζηηο 

εηθφλεο, παξάιιεια 

επηζεκαίλνληαη νη ιέμεηο 

πγξνπνίεζε, 

ζπκπχθλσζε, εμάηκηζε, 

απνξξνή. 

Σα βάδνπκε ζηε ζεηξά. 

 

φηη είλαη πνηάκη) 

Δ: Γηαηί ρξεηαδφκαζηε θαη ηα δχν 

κνληέια; 

Σα παηδηά πεξηγξάθνπλ ηηο δηαθνξέο 

πνπ βιέπνπλ; 

Π: ηνλ ππνινγηζηή δελ κπνξνχκε λα 

ην πηάζνπκε 

Π:ην βίληεν ην βιέπνπκε γξήγνξα, 

ζην κνληέιν κία ψξα 

Π:ην βίληεν έρεη πην πνιιά ρξψκαηα 

Γηα ηα βειάθηα: 

Π: Σα θφθθηλα πάλε ζηνλ νπξαλφ, 

γίλεηαη πδξαηκφο θαη εμαηκίδεηαη 

Π:Σα θίηξηλα είλαη απφ ηνλ ήιην θαη 

δεζηαίλεη ηε ζάιαζζα 

 

Δ:έθηηαμα θ εγψ έλα ηξίην κνληέιν 

ην ΚΝ, ηη βιέπνπκε ζηηο εηθφλεο; 

Πξνηείλεηαη ζηα παηδηά λα 

πξνζπαζήζνπλ λα βάινπλ ηηο θάξηεο 

ζηε ζεηξά: 

Ν:Πξψηα ε βξνρή(απνξξνή), κεηά 

εμαηκίδεηαη, κεηά ην ζχλλεθν θαη 

κεηά ε βξνρή θαη ην ρηφλη. 

Ζ εξεπλήηξηα επηζεκαίλεη ηελ 

νξζφηεηα ηεο επηινγψλ ηνπ παηδηνχ 

θαη ηελ νξνινγία. 

ΔΚΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 
 Μεηά θχθιν ζην πάησκα φινη καδί 

θαη πεξηγξάθνπκε ηνλ ΚΝ έλαο-έλαο. 

ην ηέινο ηνπνζεηνχληαη νη θάξηεο 

ζε θχθιν κε ηε ζσζηή ρξνληθή ζεηξά 

θαη ρηππάκε παιακάθηα  

 

 

 

 



225 

 

    

Δπαλάιεςε ηνπ ΚΝ θαη 

κεηά ην θχιιν εξγαζίαο.. 

ην πάησκα ππήξραλ νη 

θαξηέιεο κε ην ΚΝ θαη 

ηα παηδηά φηαλ 

ρξεηάδνληαλ βνήζεηα γηα 

ην θε πήγαηλαλ θαη ηνλ 

έβιεπαλ. 

 

 

 

Σέινο, αλά ηεηξάδεο 

παξαθνινχζεζε ηνπ 

πεηξάκαηνο. 
 

 

(ζπιιαβή-ζπιιαβή ) ηνλ θάζε φξν.  

πκκεηέρνπλ φινη. (πξφηαζε ηεο 

λεπηαγσγνχ ηεο ηάμεο, ηελ νπνία 

επεηδή είρακε ρξφλν πινπνηήζακε θαη 

παξαηήξεζα πσο βνήζεζε ηα παηδηά 

λα ζπκνχληαη ηελ νξνινγία) 

 

ρφιηα παηδηψλ: 

Παηδηά: Κπξία εδψ (ζχλλεθν) έρεη 

κηθξέο ζηαγνλίηζεο, βξέρεη, έιησζαλ 

ηα παγάθηα θαη βξέρεη απφ ην 

ζχλλεθν, ην θαπάθη δεζηάζεθε απφ 

ηε ιάκπα, ην λεξφ εμαηκίζηεθε θαη 

πήγε επάλσ (θαπάθη), ηα παγάθηα 

έγηλαλ λεξφ απφ ηε δεζηή ιάκπα, ην 

θαπάθη έγηλε ζνιφ.  

Δ:Σψξα πνπ ηειείσζε ην πείξακα ην 

λεξφ έρεη κείλεη ίδην κε απηφ πνπ 

βάιακε ζηελ αξρή; 

Παηδηά: Δίρε γίλεη πην ιίγν φηαλ 

εμαηκίζηεθε θαη μαλά κεηά πνπ 

έβξεμε έγηλε πνιχ, νη ζηαγνλίηζεο 

πνπ έγηλαλ αηκφο ηξάθαξαλ επάλσ 

(θαπάθη) θαη κεηά ην ζχλλεθν 

έβξεμε. 

Ζ εξεπλήηξηα επαλαιακβάλεη ηνλ 

θχθιν πνπ έθαλε ην λεξφ θαη πσο 

ιεηηνχξγεζε ε δηάηαμε, ζπγθξίλνπλ 

κε ηηο πξνβιέςεηο. 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΑΗΓΗΧΝ: 

ια ηα παηδηά κίιεζαλ έζησ 1 

θνξά θαη ην 1/3 κίιεζε 

πεξηζζόηεξεο από 2 θνξέο. 
 

 

 
ΦΤΛΛΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ 7/4/13 

ΦΑΖ / 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ - Α 
ΣΟΥΟ - Β 

ΓΗΓ 

ΜΔΘΟΓΟ/ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

- Γ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - Γ ΣΔΚΜΖΡΗΑ - Δ 

1. ΤΝΟΦΖ – 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΟΤ 

ΣΟΥΟΤ:  ΝΑ 

ΠΡΟΔΓΓΗΟΤΝ ΣΖΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΞΗΑ ΣΟΤ 

ΝΔΡΟΤ 

   

-ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΖ 

ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΣΖ ΦΑΖ 

 

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα 

δηήξθεζε 40 ιεπηά 

09:45-10:25 

Σα παηδηά ήηαλ 22 

 

ηελ παξενχια επίδεημε 

ηξηψλ αθηζψλ  απφ ην 

δηαγσληζκφ δσγξαθηθήο 

θαη ζπδήηεζε μαλά γηα λα 

δηαπηζησζεί ηη ζπκνχληαη 

ηα παηδηά απφ ηελ πξψηε 

κέξα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξνηξνπή ζηα παηδηά λα 

θιείζνπλ  ηα κάηηα θαη λα 

ζθεθηνχλ ηη ζα 

δσγξάθηδαλ ζηε δηθή ηνπο 

αθίζα γηα ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ λεξνχ. 

Δ:Ση είραλ ηα παηδηά ζην κπαιφ ηνπο 

φηαλ δσγξάθηδαλ απηέο ηηο αθίζεο;  

Παηδηά: Να καο πνπλ γηα ην λεξφ. 

1
ε
 αθίζα(παηδί ζηε βξχζε): 

Π: Μαο δείρλεη πνπ βξίζθνπκε λεξφ 

Π:Πίλεη λεξφ αιιά δελ έρεη 

Π: Σν παηδάθη δηςάεη 

2
ε
 αθίζα (γθξη) 

Π:Δίλαη κηα νηθνγέλεηα ζην ρψκα 

Π: Γελ κπνξνχλ λα θπηέςνπλ ην 

ινπινχδη γηαηί δελ έρεη λεξφ. 

Δ: Καη ην ρξψκα; 

Π:Μφλν γθξη θαη καχξν έρεη. 

Δ: Όηαλ δελ ππάξρεη λεξφ έρεη ρφξηα, 

έρεη δψα, έρεη θπηά, έρεη αλζξψπνπο; 

Όπνπ δελ έρεη λεξφ ίζσο ζθέθηεθαλ 

ηα παηδηά, ιείπνπλ θαη ηα ρξψκαηα. 

3
ε
 αθίζα (ζηεθάλη απφ λεξφ) 

Π: Δίλαη έλα ζηεθάλη απφ λεξφ 

Σα παηδηά νλνκάδνπλ ηα δψα πνπ 

βιέπνπλ. 

Π: Σν θξαηάλε φινη καδί γηαηί ην 

ρξεηάδνληαη. 

 

Δ:Να θηηάμεη ηψξα ν θαζέλαο απφ κία 

αθίζα, έηζη ψζηε αλ θάπνηνο ηελ 

έβιεπε λα θαηαιάβαηλε ηελ αμία ηνπ 

λεξνχ, αο πνχκε κεξηθέο ηδέεο. 

Ηδέεο παηδηώλ: 

-Λνπινχδηα αλζηζκέλα θαη βξνρή λα 

ηα πνηίδεη. 

-Θάιαζζα θαη ηζνχρηξεο κε ςάξηα. 
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    -Καηαξξάθηεο κε ρνξηάξηα θαη ςάξηα 

-Λνπινχδηα πνπ ηα πνηίδνπλ νη 

άλζξσπνη. 

-Υνξηάξηα, ινπινχδηα, αλζξψπνπο, 

ζπίηηα, δέληξα θαη βξνρή. 

-Ξεξακέλα ινπινχδηα θαη έλαλ 

άλζξσπν λα ηα πνηίδεη γηα λ’ 

αλζίζνπλ. 

-Θάιαζζα θαη πεηξαηηθφ θαξάβη θαη 

αλζξψπνπο πάλσ ζην θαξάβη πνπ ζα 

πίλνπλ λεξφ. 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΑΗΓΗΧΝ: 

Σα 2/3 ησλ παηδηώλ κίιεζαλ από 1 

έσο 3 θνξέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ 07/4/14 

ΦΑΖ / 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ - Α 
ΣΟΥΟ - Β 

ΓΗΓ 

ΜΔΘΟΓΟ/ΣΡΑΣΖΓΗ

ΚΖ - Γ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - Γ ΣΔΚΜΖΡΗΑ - Δ 

5. ΤΝΟΦΖ – 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΟΤ 

ΣΟΥΟΤ:  ΝΑ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΤΝ ΣΑ 

ΣΡΗΑ ΓΗΑΓΟΥΗΚΑ  

ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΣΟΤ 

ΚΤΚΛΟΤ ΝΔΡΟΤ 

-ΑΦΖΓΖΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΣΖ ΦΑΖ 

Ζ δξαζηεξηφηεηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 35 

ιεπηά 10:25-11:05 

 

Σα παηδηά έθαλαλ έλαλ 

θχθιν ζην πάησκα θαη νη 4 

θαξηέιεο απφ ην κνληέιν 

ηνπ ΚΝ ηνπνζεηήζεθαλ ζην 

πάησκα. 

Πεξηγξαθή ηνπ θχθινπ κε 

ηηο θάξηεο κπξνζηά καο, αλά 

4  παηδία θαη επαλάιεςε ηεο 

δηαδηθαζίαο κε ηελ επφκελε 

4άδα κέρξη λα κηιήζνπλ φια 

ηα παηδηά θαη λα 

νινθιεξσζεί ν ηειεπηαίνο 

θχθινο λεξνχ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υσξηζκφο ησλ παηδηψλ ζε 4 

4αδεο θαη 2 3άδεο 

Ζ εξεπλήηξηα δεηά απφ ηα παηδηά λα 

ηνπνζεηήζνπλ ηηο θάξηεο ζηε ζσζηή 

ρξνληθή ζεηξά θαη λα πεξηγξάςνπλ 

ηνλ θχθιν. 

Πεξηγξαθή ηνπ ΚΝ απφ ηα παηδηά: 

-Απνξξνή είλαη πνπ πέθηεη ε βξνρή 

θαη ην ρηφλη ζην πνηάκη θαη κεηά ζηε 

ζάιαζζα. 

-Δμάηκηζε είλαη πνπ αλεβαίλνπλ νη 

πδξαηκνί ζηνλ νπξαλφ. 

-πκπχθλσζε πνπ γίλνληαη νη 

πδξαηκνί ζχλλεθα. 

-Τγξνπνίεζε πνπ απφ ηα ζχλλεθα 

βξέρεη ή ρηνλίδεη. 

-Μεηά πάιη απφ ηελ αξρή. 

 

Δ: Παηδηά φηαλ βξέρεη ζ’ εκάο εδψ 

βξέρεη παληνχ ζε φιν ηνλ θφζκν; 

Π: Όρη ζηελ έξεκν δελ βξέρεη. 

Δ: Πηζηεχεηε δειαδή πσο έρνπκε 

πνιινχο θχθινπο λεξνχ ή έλαλ. 

(Κάπνηα απάληεζαλ πνιινχο, θάπνηα 

έλαλ, θαη ηφηε εμήγεζα πσο ελψ ζε 

έλα κέξνο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ην θαηλφκελν ηεο 

εμάηκηζεο θαη λα είρε ήιην, ζε έλα 

άιιν λα πξαγκαηνπνηνχληαλ ε 

πγξνπνίεζε θαη λα έβξερε. 

 

Σα παηδηά πεξηγξάθνπλ ηνλ θχθιν κε  

βνήζεηα αξθεηέο θνξέο απφ ηελ 

εξεπλήηξηα, θαη ζηελ νξνινγία ην 
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   δεκηνπξγία κηθξψλ 

θχθισλ λεξνχ απφ 

δηάθνξα κέξε ηνπ 

πιαλήηε (άιινη 

βξίζθνληαλ ζηε Ρψκε, 

άιινη ζην Κάηξν, άιινη 

ζηε Βξαδηιία , άιινη ζηε 

Γξάκα, άιινη ζηε Υίν). 

Υσξίο ηηο θάξηεο απηή ηε 

θνξά πεξηγξάθνπκε ηνλ 

θχθιν ηνπ λεξνχ, κία 

θνξά θάζε νκάδα. 

 

ην ηέινο 

κεηαθεξζήθακε πάιη 

ζηελ παξενχια θαη ε 

εξεπλήηξηα ξψηεζε ηα 

παηδηά αλ ηνπο άξεζε ή 

φρη ε δηαδηθαζία φιεο 

απηέο ηηο κέξεο θαη γηαηί. 
 

 

ίδην(θπξίσο ζπκπχθλσζε).  

Φαίλεηαη λα αληηιακβάλνληαη ηελ 

δηαδνρή θαη ηελ επαλάιεςε θαζψο γη 

απηά είλαη θχθινο πνπ δελ ζηακαηά 

φπσο αλέθεξαλ θαη παξαπάλσ, φπσο 

θαη κε ηελ νκάδα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε πηινηηθή 

εθαξκνγή. 

Δ:Απηά πνπ θάλακε φιεο απηέο ηηο 

κέξεο ζαο άξεζαλ ή φρη; 

Παηδηά: Ναη. ( Έλα παηδί είπε φρη, 

αιιά ζηε ζπλέρεηα φηαλ ξσηήζεθαλ 

λα αηηηνινγήζνπλ ηε γλψκε ηνπο είπε 

φηη ηεο άξεζε θαη γηαηί) 

Δ:Γηαηί ινηπφλ ζαο άξεζε; 

Π: Δπεηδή κ’ άξεζε ε εξγαζία πνπ 

θάλακε ζήκεξα (αθίζα) 

Π:Δκέλα κ ’άξεζε ην πείξακα θαη 

πνπ γίλακε επηζηήκνλεο  

Π:Σν πείξακα θαη νη δσγξαθηέο 

(πεξίπνπ ηα κηζά παηδηά είπαλ απηνχο 

ηνπο δχν ιφγνπο) 

Π:Όια κ’ άξεζαλ εκέλα 

Π: Μνπ άξεζε ην άικπνπκ κε ηηο 

θσηνγξαθίεο θαη ηα βίληεν 

Π:Μνπ άξεζε ην κπιε αλζξσπάθη 

πνπ έηξερε, έβξερε θιπ (πεξηέγξαςε 

εηθφλεο απφ ην βίληεν «δηαθήκηζε 

ηεο Evian». (εδψ άξρηζαλ θαη άιια 

παηδηά λα ζπκνχληαη ζηηγκηφηππα απφ 

ην βίληεν θαη λα γεινχλ). 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΑΗΓΗΧΝ: 

ια ηα παηδηά κίιεζαλ από 

ηνπιάρηζηνλ από 1 θνξά. 
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Δ)Πιήξεο θείκελν Αλαζηνραζκνύ 

ΑΝΑΣΟΥΑΣΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΚΤΡΗΑ  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ 

ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 
Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα, ην νπνίν ζα έπξεπε, θαηά ηε γλψκε κνπ λα επηζεκαλζεί, 

είλαη ν αξθεηά κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ ζην ηκήκα (24). Φαηλφκελν ην νπνίν 

δπζηπρψο είλαη ζχλεζεο ζηα ειιεληθά λεπηαγσγεία θαη πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε δπζθφιεςε αξθεηά ηελ εθαξκνγή, ιφγσ έιιεηςεο επαξθή ρψξνπ θαη 

πιηθνηερληθήο ππνδνκήο γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε. 

Δπηπιένλ, εμαηηίαο ηνπ αξηζκνχ ηνλ παηδηψλ, δελ επαξθνχζε θάπνηεο θνξέο ν ρξφλνο 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ζπδεηήζεηο φια ηα παηδηά πνπ ήζειαλ.  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ-Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

1
ε  

ΖΜΔΡΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1:ΣΟ ΣΟΗΥΔΗΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

    Μεηά ηελ γλσξηκία κε ηα παηδηά, μεθίλεζε ζηηο 09:30, ηειεηψλνληαο ζηηο 10:30, ε 

πξψηε  δξαζηεξηφηεηα κε ζηφρν ηελ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ ζην ζέκα-ε αμία ηνπ λεξφ 

θαη ηε δεκηνπξγία απνξηψλ θαη εξσηήζεσλ, ν νπνίνο επηηεχρζεθε ελ κέξε , θαζψο νη 

εξσηήζεηο ησλ παηδηψλ ήηαλ ειάρηζηεο θαη απαληήζεθαλ ακέζσο απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο (π.ρ. Δξ: Ση ήηαλ ην ζηξόγγπιν ζην ηέινο; Απ: Η Γε έβγαηλε από ην 

λεξό. Γηαηί ήηαλ ζηξόγγπιν ην παγάθη;). ρεηηθά φκσο κε ηελ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ 

ζηνλ ζέκα, θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο σο πξνο ηελ θνηλσληθή αμία ηνπ λεξνχ θαη 

σο θπζηθφ πφξν, πηζηεχσ πσο ν ζηφρνο επεηεχρζε ζε κεγάιν βαζκφ, θξίλνληαο απφ 

ηε ζπδήηεζε κε ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θπξίσο απφ ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη ηα ζρφιηά ηνπο θαηά ηελ πξνβνιή ηεο δεχηεξεο παξνπζίαζεο κε ηηο 

νκαδνπνηεκέλεο θαη ζπκππθλσκέλεο εηθφλεο ηηο πξψηεο παξνπζίαζεο(π.ρ. 

..θνιπκπάεη ζην λεξό..έρνπκε κέζα καο, γηαηί πίλνπκε,..ηα δώα, ηα θπηά πίλνπλ λεξό γηα 

λα κεγαιώλνπλ.., γηαηί αιιηώο ζα πεζάλνπλ..,..ζα μεξαζνύλ..,..ν άλζξσπνο ην 

ρξεηάδεηαη ην λεξό..) αιιά θαη θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ ηξηψλ αθηζψλ πνπ θέξδηζαλ 

ζην δηαγσληζκφ δσγξαθηθήο κε ζέκα ην «Νεξφ» (π.ρ. ζηελ αθίζα φπνπ έλα παηδί 

πξνζπαζεί λα πηεη λεξφ απφ κία βξχζε πνπ ζηάδεη ..έλα θησρό παηδάθη πνπ δελ πίλεη 

λεξό.., ζηελ αθίζα φπνπ ππάξρεη έλα ζηεθάλη απφ λεξφ πνπ θξαηνχλ δψα θαη 

άλζξσπνη, ..όινη ζέινπλ λα πάξνπλ λεξό, …καιώλνπλ πνηνο ζα πάξεη ην λεξό..).     

Δπηπιένλ, απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Φχιιν εξγαζίαο 1.1. 

«ΣΟ ΝΔΡΟ ΔΥΔΗ ΑΞΗΑ», ζην νπνίν πεξίπνπ ην 90,5% ησλ παηδηψλ επέιεμαλ ηε 

ζσζηή εηθφλα κε αηηηνινγήζεηο φπσο «..έρεη ινπινύδηα, άξα θάησ από ην ρώκα έρεη 

λεξό,..έρεη δώα θαη θπηά πνπ ρξεηάδνληαη λεξό..,..έρεη ζπίηη, δνπλ άλζξσπνη πνπ 

ρξεηάδνληαη ην λεξό..». 
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    Οη ζηφρνη ηεο δεχηεξεο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία μεθίλεζε ζηηο 10:30-11:20, ήηαλ: 

α) Οη καζεηέο λα «δηαβάζνπλ» έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε κε θεληξηθή έλλνηα ην λεξφ, 

β) Οη καζεηέο λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα θαηαζθεπάζνπλ έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε κε 

θεληξηθή ηδέα ην λεξφ. Αξρηθά ινηπφλ ηνπο παξνπζηάζηεθε έλαο εθηππσκέλνο 

ελλνηνινγηθφο ράξηεο κε θεληξηθή ηδέα ην λεξφ, ε «αλάγλσζε» ηνπ νπνίνπ, 

επηηεχρζεθε θαηά ηε γλψκε κνπ, θαζψο ηα παηδηά, ζχκθσλα κε ηα ζρφιηά ηνπο (π.ρ. 

…γξάθεη Νεξό..,..ηα βειάθηα καο δείρλνπλ πνπ ζα πάκε...,..πνπ ρξεηάδεηαη ην λεξό) 

αλάινγα κε ηελ νκάδα ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε πνπ ζρνιηάδακε: αμία λεξνχ (..γηαηί 

ζα πεζάλεη..), ρξήζε λεξνχ(..γηα λα πιέλνπκε ηα ρέξηα..,..γηα λα θνιπκπάεη ην πινίν, 

γηαηί δελ έρεη ξόδεο..), κέξε πνπ ην βξίζθνπκε (..εθεί πνπ αγνξάδνπκε κπνπθάιηα,..ζηε 

βξνρή..) αληηιήθζεθαλ ηε ρξήζε ηνπ. Έλαο αθφκε ιφγνο πηζηεχσ πσο είλαη φηη απηνχ 

ηνπ είδνπο ε δηδαζθαιία, κε ηε ρξήζε ηζηνγξάκκαηνο, ελλνηνινγηθνχ ράξηε, 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην λεπηαγσγείν θαη ηα παηδηά είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλα.  

    Χο πξνο ηνλ δεχηεξν ζηφρν, παξαηεξψληαο ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπκπιήξσζεο ησλ νκαδηθψλ Φχιισλ εξγαζίαο 1.2.1., 1.2.2.,1.2.3. πνπ αθνξνχζαλ 

ηελ αμία ηνπ λεξνχ, ηηο ρξήζεηο ηνπ θαη ηα κέξε πνπ ην βξίζθνπκε (βι.…) ε 

ζπλεξγαζία ππήξμε θπξίσο ζε κηθξφηεξεο νκάδεο νη νπνίεο ζρεκαηίζηεθαλ 

απζφξκεηα , κέζα ζηηο ηξεηο κεγάιεο νκάδεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ αλάινγα κε ην 

θχιιν εξγαζίαο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθε πσο θάπνηα παηδηά ηεο ίδηαο 

νκάδαο, ζπλήζσο αλά δπν, έδηλαλ ηδέεο ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα ην ηη λα 

δσγξαθίζνπλ, ή άιια δεηνχζαλ βνήζεηα γηα λα δσγξαθίζνπλ. Βέβαηα, αλ ππήξρε 

πεξηζζφηεξνο ρξφλνο
31

, ζα κπνξνχζακε, πξνηνχ μεθηλήζνπλ νη νκάδεο λα 

δσγξαθίδνπλ, λα ζπδεηήζνπκε πεξηζζφηεξν σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο, 

δειαδή αλάζεζε ξφισλ θ.ι.π.  Χο πξνο ηα απνηειέζκαηα ησλ θχιισλ εξγαζίαο, 

ππήξμε κία επαλάιεςε θαη αληηγξαθή  εηθφλσλ απφ ην έλα παηδί ζην άιιν, θαη 

θπξίσο κία αλαπαξαγσγή ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθε, ελψ 

αληίζεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ πνπ πξνεγήζεθε ηα παηδηά 

εμέθξαζαλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ηδέεο (π.ρ. έρεη αμία γηα..ην ρηαπόδη, ην άινγν, ηνλ 

άλζξσπν, ην ρνξηάξη, ηα θξνύηα,..ην ρξεηαδόκαζηε γηα… λα πιέλνπκε ηα παπνύηζηα, γηα 

λα πιέλνληαη ηα πνπιηά, ην βξίζθνπκε ζηνλ θαηαξξάθηε, άκα ιηώζεη ν ρηνλάλζξσπνο, 

όπνπ εμαηκίδεηαη..). 

2
ε
 ΖΜΔΡΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 2:ΟΗ ΣΡΔΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

                                                
31 Γπζηπρψο, ν ρξφλνο πνιιέο θνξέο καο πεξηφξηδε, θαζψο νη λεπηαγσγνί είραλ θαη απηνί ην δηθφ ηνπο 

πξφγξακκα θαη καο παξαρσξνχζαλ φζν πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη βνήζεηα κπνξνχζαλ. 
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    Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ελφηεηαο απηήο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 9:15-

10:25. Ξεθίλεζε κε ηελ πξνβνιή ελφο δηαθεκηζηηθνχ ζπνη γηα κεηαιιηθφ λεξφ, φπνπ 

ζπλ ηνηο άιινηο πεξηείρε θαηαζηάζεηο, φπνπ ην λεξφ κεηαβάιιεηαη θαη αιιάδεη 

θπζηθέο θαηαζηάζεηο. Μέζσ ινηπφλ απηνχ ηνπ βίληεν ζε πξψηε θάζε έγηλε κία 

πξνζπάζεηα αλίρλεπζεο πξνεγνχκελσλ  γλψζεσλ ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα έηζη ψζηε ηα παηδηά λα αληηιεθζνχλ σο πξνο ην λεξφ  πσο 

κεηαβάιιεηαη θαη έρεη ηξεηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο.  

    Απφ ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά απφ ηηο δχν 

πξνβνιέο ηνπ ίδηνπ βίληεν (π.ρ. ν πάγνο ιηώλεη από ην λεξό
32

,..γηαηί ν πάγνο θηηάρλεηαη 

από λεξό..,..πάγσζαλ από ην ρηόλη..,..ην λεξό όηαλ δεζηαίλεηαη, εμαηκίδεηαη θαη γίλεηαη 

πδξαηκόο..), αιιά θαη απφ ηνλ πίλαθα αλαθνξάο πνπ θαηαζθεπάζακε καδί κε ηα 

παηδηά (π.ρ. άκα ην λεξό ην βάισ ζην ςπγείν ζα παγώζεη.., ..ην λεξό αλ ην δεζηάλσ ζα 

γίλεη πδξαηκόο..,..ην παγάθη ζα γίλεη λεξό) πηζηεχσ πσο ν παξαπάλσ ζηφρνο 

επηηεχρζεθε ζε αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ. Απηφ επηβεβαηψζεθε επίζεο απφ ηα  

απνηειέζκαηα ηνπ Φχινπ εξγαζίαο 2.1. «ΟΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ», ζην 

νπνίν ηα 2/3 ησλ νκάδσλ πνπ ην ζπκπιήξσζαλ είραλ 4 ζσζηέο απαληήζεηο, δειαδή 

φιεο, ελψ ην ππφινηπν 1/3 είρε απφ 1 έσο 3 ζσζηέο απαληήζεηο. 

    Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα είρε ζηφρν ηελ ηαμηλφκεζε εηθφλσλ αλάινγα κε ηε 

θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε. Αξρηθά παξνπζηάζηεθαλ ζηα παηδηά εηθφλεο κε ην λεξφ ζηηο 

ηξεηο θπζηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο θαη φπνηα παηδηά ήζειαλ απφ ηελ νινκέιεηα, επέιεγαλ 

εηθφλα θαη ηελ ηνπνζεηνχζαλ ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε, ζηεξεφ, πγξφ, αέξην(π.ρ. ..ηα 

ζύλλεθα είλαη θηηαγκέλα από λεξό..είλαη αέξηα,..ην παγάθη κέζα ζην λεξό ιηώλεη..είλαη 

ζηεξεό..). Σα παηδηά δπζθνιεχηεθαλ αξθεηά κε ηηο έλλνηεο ζηεξεφ, πγξφ αέξην θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ππήξρε ππελζχκηζε απφ ηελ εξεπλήηξηα ή ηα άιια 

παηδηά. Ζ αμηνιφγεζε επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θπξίσο κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Φχιινπ εξγαζίαο 2.2. 

«ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΣΑΖ», ην νπνίν ζπκπιήξσζε ζσζηά ην 87,5% ησλ παηδηψλ ,ελψ ην 

ππφινηπν 12,5% έθαλε απφ 1 έσο 7 ιάζε (9 επηινγέο).  

3
ε
 ΖΜΔΡΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: Ο ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΜΔΛΔΣΖ ΜΟΝΣΔΛΧΝ 

                                                
32 Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο εληνπίζηεθε ζε αξθεηά παηδηά κία ελαιιαθηηθή ηδέα, ε 
νπνία είλαη λα αγλννχλ ή λα κελ αλαθέξνπλ ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη 

νη κεηαβνιέο ηεο ΦΚ ηνπ λεξνχ. Απηφ βέβαηα θπξίσο κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ πίλαθα αλαθνξάο , φπνπ ε 

ςχμε θαη ε ζέξκαλζε ήηαλ νη εκθαλείο παξάγνληεο, ζηνπο νπνίνπο νθεηιφηαλ νη κεηαβνιέο, ζηε 

ζπλέρεηα άιιαμε αξθεηά.  
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    Σελ ηξίηε εκέξα πξαγκαηνπνηήζεθε κία δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία φκσο 

απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξα κέξε, πείξακα κε ηε ρξήζε δηάηαμεο ηνπ θχθιν ηνπ 

λεξνχ «Βξνρνπνηφο», πξνβνιή βίληεν ηεο NASA ην νπνίν παξνπζίαδε ηνλ  

πδξνινγηθφ θχθιν, πεξηγξαθή θαη ζσζηή δηαδνρή θαηλνκέλσλ κίαο ράξηηλεο 

θαηαζθεπήο-κνληέινπ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ, επηζηξνθή ζην αξρηθφ πείξακα γηα 

παξαηήξεζε θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ.  

    Κχξηνο ζηφρνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ε θαηαλφεζε ηεο δηαδνρήο ησλ 

θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ θαη ε πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ηνπ θαηλνκέλσλ 

(εμάηκηζε- ζπκπχθλσζε- πγξνπνίεζε- απνξξνή). Κξίλνληαο απφ ζπκπιήξσζε ηνπ 

θχιινπ εξγαζίαο, ε νπνία έγηλε ζσζηά πεξίπνπ απφ ην 78% ησλ παηδηψλ, ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ηα πεξηζζφηεξα παηδηά θαηαλφεζαλ ηε δηαδνρή θαη ν 

ζηφρνο ζε κεγάιν βαζκφ επηηεχρζεθε. Σα παηδηά απηά ηνπνζέηεζαλ ηηο εηθφλεο κε ηε 

ζσζηή δηαδνρή, αλεμάξηεηα απφ ηελ εηθφλα πνπ έβαιαλ πξψηε.   

Αλαθαιψληαο έλα-έλα ηα ηέζζεξα κέξε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, μεθηλψληαο απφ ην 

πείξακα, παξαηήξεζα πσο ηα παηδηά ζπκφληαλ αξθεηά πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

αιιαγέο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ λεξνχ πνπ ζπδεηήζακε ηελ πξνεγνχκελε κέξα 

θαη απφ πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη έηζη έθαλαλ αξθεηέο ζσζηέο πξνβιέςεηο ζρεηηθά 

κε ην πείξακα (π.ρ. ..ζα δεζηαζεί ε ζάιαζζα, ..κεηά ζα γίλεη πδξαηκόο,..κεηά ζα γίλεη 

ζύλλεθν,..ζα ιηώζνπλ ηα παγάθηα..) φκσο δελ ζπλέδεζαλ ην γεγνλφο φηη νη πδξαηκνί 

φηαλ ςπρζνχλ εμαηηίαο ηνπ πάγνπ ζα πγξνπνηεζνχλ θαη ζα δεκηνπξγεζεί ε «βξνρή» 

γεγνλφο πνπ ζρνιηάζακε  ζην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο φηαλ παξαηεξήζακε ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηα ζπγθξίλακε κε ηηο πξνβιέςεηο. 

    ην δεχηεξν κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ πξνβνιή ηνπ βίληεν παξαηήξεζα 

πσο ηα παηδηά ήηαλ θάπσο αλήζπρα, ην νπνίν πηζαλψλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο 

ην βίληεν απηφ είλαη αξθεηά αθαηξεηηθφ. ε απηφ βνήζεζε αξθεηά ην γεγνλφο φηη ην 

παξαθνινπζήζακε δχν θνξέο. Παξ’ φια απηά ηα παηδηά παξαηήξεζαλ ηνλ θχθιν 

απηφ ηνπ λεξνχ πνπ έθαλε κία ραξαθηεξηζηηθή θφθθηλε κπίιηα (π.ρ. Έγηλε πδξαηκόο 

όηαλ βγήθε από ηε ζάιαζζα.., ..ζην ηέινο μαλακπήθε ζηε ζάιαζζα.., μεθίλεζε από ηε 

ζάιαζζα..,..κεηά από ην ζύλλεθν έγηλε βξνρή θαη έπεζε ζηνλ θαηαξξάθηε..), φπσο 

επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη ην κνληέιν απηφ ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ καο έρεη ην ίδην 

αληηθείκελν κε ηε δηάηαμε ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ πνπ είδαλ πξνεγνπκέλσο κε 
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θάπνηεο φκσο δηαθνξέο (π.ρ. ζηνλ ππνινγηζηή δελ κπνξνύκε λα ην πηάζνπκε.., ζην 

βίληεν ην βιέπνπκε γξήγνξα, ζην κνληέιν
33

 κία ώξα..).  

    Έπεηηα αθνινχζεζε ην ηξίην κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ ράξηηλε θαηαζθεπή-

κνληέιν ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ. Έλα παηδί ηνπνζέηεζε ηηο εηθφλεο κε ηε ζσζηή 

ρξνληθή ζεηξά (απνξξνή-εμάηκηζε-ζπκπχθλσζε-πγξνπνίεζε) εμεγψληαο: «πξώηα ε 

βξνρή, κεηά εμαηκίδεηαη, κεηά ην ζύλλεθν θαη κεηά ε βξνρή θαη ην ρηόλη».   ηε 

ζπλέρεηα κηιήζακε γηα ηελ νξνινγία απφ ηελ νπνία γλψξηδαλ κφλν ηε εμάηκηζε, 

αθνινχζεζε παηρλίδη ζην πάησκα θαη πεξηγξαθή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ θχθινπ απφ ηα 

παηδηά, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία, ζπκφληνπζαλ φρη ηφζν ηελ νξνινγία φζν ηε 

δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη καδί κε ην θχιιν εξγαζίαο ηελ 

θαηαλφεζε ηεο δηαδνρήο ησλ θαηλνκέλσλ απφ ηα πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ κηζνχ ησλ 

παηδηψλ. 

4
ε
 ΖΜΔΡΑ ΔΡΓΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

    Σελ ηειεπηαία κέξα πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

δχν βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο δηδαζθαιίαο: α) πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο αμίαο ηνπ 

λεξνχ, β) πεξηγξαθή ηεζζάξσλ
34

 δηαδνρηθψλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ. 

    ηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα, κε ηε ρξήζε ησλ ηξηψλ αθηζψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηελ πξψηε κέξα, απφ ην δηαγσληζκφ δσγξαθηθήο, έγηλε κία 

πξνζπάζεηα αλάθιεζεο φζσλ είραλ κάζεη ηα παηδηά γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ λεξνχ 

(θπξίσο γηα ηα έκβηα φληα), θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο σο κέζν έκπλεπζεο  

δεκηνπξγίαο κηαο δηθήο ηνπο αθίζαο κε θεληξηθφ ζέκα ην λεξφ.   

   Μέζα απφ ηελ αηνκηθή αθίζα πνπ θαηαζθεχαζαλ ηα παηδηά, επαιεζεχεηαη ε άπνςε 

πσο αληηιήθζεθαλ θαηά έλα πνζνζηφ ηελ αμία ηνπ λεξνχ γηα ηα έκβηα φληα θπξίσο 

ηνπ πιαλήηε, ελψ θάπνηα παηδηά ηνπνζεηψληαο ζηηο δσγξαθηέο ηνπο ηε βξνρή,  

ελδερνκέλσο λα ζέιεζαλ λα εηζάγνπλ θαη ηνλ πδξνινγηθφ θχθιν γηα λα δείμνπλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζηελ δηαηήξεζε ηεο πνζφηεηαο λεξνχ πνπ ππάξρεη ζηε Γε. ε 

φιεο ηηο αθίζεο, φπσο θαη ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ππήξρε ην ζηνηρείν ηνπ λεξνχ. 

    Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα πεξηειάκβαλε παηρλίδηα, ζηα νπνία ηα παηδηά ζε έλα 

κεγάιν θχθιν θαη ζε πνιινχο κηθξφηεξνπο πεξηέγξαθαλ ηα ηέζζεξα δηαδνρηθά 

θαηλφκελα ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ, αξρηθά κε ηε βνήζεηα θαξηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ρσξίο απηέο. Όηαλ ηα παηδηά είραλ κπξνζηά ηνπο ηηο θάξηεο πεξηέγξαθαλ κε επθνιία 

                                                
33 Δλλνεί ην πείξακα-δηάηαμε ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ. 
34 Δλψ αξρηθά ν ζηφρνο ήηαλ λα θαηαλνήζνπλ ηξία θαηλφκελα ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ (εμάηκηζε-

ζπκπχθλσζε-πγξνπνίεζε) αλαπφθεπθηα κέζσ ησλ ράξηηλσλ θαξηψλ(3νπ κνληέινπ) ππήξμε θαη ε 

απνξξνή έηζη ψζηε λα νινθιεξσζεί ν θχθινο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά φηη επηζηξέθεη μαλά ζηε 

ζάιαζζα γηα λα μεθηλήζεη μαλά ν θχθινο. 
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ηα δηαδνρηθά θαηλφκελα (Απνξξνή είλαη πνπ πέθηεη ε βξνρή θαη ην ρηφλη ζην πνηάκη 

θαη κεηά ζηε ζάιαζζα - Δμάηκηζε είλαη πνπ αλεβαίλνπλ νη πδξαηκνί ζηνλ νπξαλφ- 

πκπχθλσζε πνπ γίλνληαη νη πδξαηκνί ζχλλεθα - Τγξνπνίεζε πνπ απφ ηα ζχλλεθα 

βξέρεη ή ρηνλίδεη - Μεηά πάιη απφ ηελ αξρή), φηαλ φκσο δελ ηηο είραλ κπξνζηά ηνπο, 

ηα πεξηζζφηεξα δπζθνιεχνληαλ αξθεηά. Χο πξνο ηελ νξνινγία νη επθνιφηεξνη γηα ηα 

πεξηζζφηεξα φξνη ήηαλ νη ιέμεηο εμάηκηζε θαη απνξξνή. 

    Σέινο, έλα θχιιν αμηνιφγεζεο γηα ηελ δηαδνρή ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ πδξνινγηθνχ 

θχθινπ, ην νπνίν πξνζηέζεθε θαηά ηελ θχξηα εθαξκνγή, καο βνεζά λα 

επαιεζεχζνπκε ηελ άπνςε φηη ηα παηδηά θαηαλφεζαλ ζε κεγάιν  βαζκφ ηελ δηαδνρή 

ησλ θαηλνκέλσλ, θαζψο πεξίπνπ 90,5% ησλ παηδηψλ ζπκπιήξσζαλ ζσζηά ηελ εηθφλα 

πνπ έιεηπε. 

    Αθνχ νινθιεξψζεθε ε δηδαζθαιία ησλ ηεζζάξσλ απηψλ εκεξψλ ηα παηδηά 

ξσηήζεθαλ αλ ηνπο άξεζε, θαη γηαηί. Οη απαληήζεηο ήηαλ πνιιέο, φιεο εθηφο απφ κία 

θαηαθαηηθέο θαη ε κία αξλεηηθή ζην ηέινο άιιαμε, θαζψο ην παηδί ζπκήζεθε θάηη πνπ 

θάλακε θαη ηνπ άξεζε. Σν θάζε παηδί πεξηέγξαςε θάηη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ην 

επραξίζηεζε (π.ρ. ..κνπ άξεζε ην άικπνπκ κε ηηο θσηνγξαθίεο θαη ην βίληεν.., κνπ 

άξεζε ην κπιε αλζξσπάθη πνπ έηξερε, έβξερε…, εκέλα κ’ άξεζε ην πείξακα θαη πνπ 

γίλακε επηζηήκνλεο…) . 
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Σ) Έξγα ησλ παηδηώλ 
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πκπιεξσκέλα Φύιια Δξγαζίαο 

 

 
 

 



242 

 

 
 

 
 

 



243 

 

 
 

 
 

 



244 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



245 

 

Ε) Γηάινγνη έξγσλ πξν ειέγρνπ/κεηαειέγρνπ 

 

ΑΣΟΜΗΚΟΗ ΓΗΑΛΟΓΟΗ ΔΡΓΧΝ ΠΡΟ-ΔΛΔΓΥΟΤ  

 

ΠΑΗΓΗ 1 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: Ναη, επεηδή φηαλ δηςάκε πίλνπκε. 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Απφ ηα ζχλλεθα, φηαλ βξέρεη ν Υξηζηνχιεο.  

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Απφ ην Υξηζηνχιε, απφ γθξη ζαλ ην ρεηκψλα. 

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη πάγνο. 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Θα γίλεη πάγνο απφ ην θξχν. 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 6: Θα ιηψζεη ην λεξφ.  

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 

ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Γηα λα θάλνπκε κπάλην. 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ : πκπχθλσζε-Απνξξνή- Τγξνπνίεζε-Δμάηκηζε. Γηαηί πξψηα έρεη 

ήιην πνπ ηνλ θξχβνπλ ηα ζχλλεθα, κεηά βξέρεη, κεηά αζηξαπέο θαη κεηά μαλαβγαίλεη 

ν ήιηνο. 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 χλλεθα, επεηδή ηα γθξη βειάθηα πάλε ζηα ζχλλεθα 

2 Πνηήξη, ξίρλεη λεξφ γηα λα ην πίλνπκε. Με ηηε βνήζεηεο δελ αιιάδεη 

3 Πνηήξη λεξφ, ρσξίο βνήζεηα 

 

ΠΑΗΓΗ 2 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: Δίλαη ιίγν ζεκαληηθφ, γηα λα ην πίλνπκε φηαλ δηςάκε. 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Απφ ηα ζχλλεθα. Έρεη θάησ θξχν θαη πάλσ δέζηε, φηαλ έξρεηαη 

θάησ ε δέζηε, ην ρψκα ην θάλεη δεζηφ θαη λνκίδσ…  

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Απφ θαπλφ. Όηαλ θηηάρλνπκε ζφκπα απφ ηνχβια θαη βάδνπκε 

θσηηά, έρεη κία ιεθάλε κε λεξφ, θάλνπκε κε ηα πφδηα κπακ θαη ν θαπλφο ηξνκάδεη, 

γίλεηαη ζχλλεθν θαη βξέρεη. 

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Θα ιηψζεη θαη ζα θχγεη ην θξχν. Απφ ηε δέζηε θαη ηνλ ήιην. 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Θα γίλεη πάγνο, απφ ηελ πέηξα-είλαη πάγνο. 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 
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ΑΠΑΝΣΖΖ 6:  Θα γίλεη πνιχ δεζηφ ή ζα ραιάζεη. 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 

ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Δπεηδή δελ έρεη ηξχπα γηα λα θχγεη. 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ: Απνξξνή-πκπχθλσζε-Δμάηκηζε-Τγξνπνίεζε. Γηαηί πξψηα βξέρεη, 

κεηά είλαη ν ήιηνο πνπ ηνλ θξχβνπλ ηα ζχλλεθα, κεηά βγαίλεη ν ήιηνο θαη κεηά πάιη 

βξέρεη. 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 Πνηήξη λεξφ ζηελ αξρή, γηαηί ζα γηλφηαλ δεζηφ θαη ζα ην πίλακε. Με δχν βνήζεηεο 

ζχλλεθα απφ ηα βειάθηα. 

2 Βξνρή, επεηδή νη βξνρή έξρεηαη ζηα βνπλά. 

3 Δπηιέγεη ην λεξφ κε δχν βνήζεηεο 

 

ΠΑΗΓΗ 3 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: Ναη, γηα λα ην πίλνπκε. 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Έξρεηαη απφ ηνλ θαηξφ. Γελ μέξσ πσο γίλεηαη. 

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Μνπ κνηάδνπλ… εμαηκίδεηαη ην λεξφ απφ θάησ…   

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Θα ιηψζεη απφ ηνλ ήιην θαη ζα κείλεη λεξφ. 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Θα γίλεη παγάθη απφ ην θξχν. 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 6:  Γελ ζα πάζεη ηίπνηα 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 

ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Γελ μέξσ. 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ: Απνξξνή-Τγξνπνίεζε-Δμάηκηζε-πκπχθλσζε. Γηαηί πξψηα έρεη 

κπνπκπνπλεηφ κε βξνρή, κεηά αζηξαπέο θαη βξνρέο, κεηά έρεη ήιην θαη κεηά πάιη 

ήιην κε ζχλλεθα.  

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 Σα ζχλλεθα, δελ μέξεη θαη κε βνήζεηεο λα αηηηνινγήζεη. 

2 Βξνρή, κε θαξηέια θαη ιεθηηθά, θάλεη θξχν θαη βξέρεη. 

3 Υσξίο βνήζεηα ιηψλεη θαη γίλεηαη λεξφ 

 

ΠΑΗΓΗ 4 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: Ναη, γηαηί ην πίλνπκε θαη πιέλνπκε ηα ρέξηα καο. 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Απφ ηνλ νπξαλφ. Γελ ζπκάκαη. 

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Απφ ηνλ αηκφ. 
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ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Θα ιηψζεη, ζα κείλεη κφλν ην θαπέιν θαη ιησκέλν ρηφλη. 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Θα γίλεη πάγνο απφ ην θξχν. 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 6:  Θα θαεί. 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 

ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Δπεηδή δελ έρεη ζηεξηά θαη επεηδή έρεη πνιχ βάζνο. 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ: Δμάηκηζε-Τγξνπνίεζε-πκπχθλσζε-Απνξξνή. Γηαηί πξψηα έρεη ήιην, 

κεηά βξνρή, κεηά ήιην πνπ ηνλ θξχβνπλ ηα ζχλλεθα θαη κεηά βξνρή πάιη. 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 Με δχν βνήζεηεο, ζα πάεη ην λεξφ επάλσ θαη ζα γίλεη ζχλλεθν 

2 Με δχν βνήζεηεο έδεημε βξνρή, έρεη θξχν θαη ρηφλη. 

3 Δπηιέγεη ην πνηήξη θαη ιέεη πσο έρεη πάγν. Με θαξηέια έρεη λεξφ. 

 

ΠΑΗΓΗ 5 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: Ναη, επεηδή φηαλ ηξψκε, κεηά πίλνπκε λεξφ θαη επεηδή πιέλνπκε ηα 

ξνχρα καο. 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Απφ ηα ζχλλεθα. Οη άλζξσπνη ηελ παίξλνπλ θαη ηελ θηηάρλνπλ. 

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Απφ γθξη ρξψκα, βγαίλνπλ απ’ ηνλ νπξαλφ. 

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Θα ιηψζεη θαη ζα είλαη έλαο ιησκέλνο ρηνλάλζξσπνο. 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Θα παγψζεη θαη ζα γίλεη παγσκέλν λεξφ. 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 6:  Θα δεζηαζεί θαη κεηά ζα πάξεη θσηηά. 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 

ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Δπεηδή παίξλνπκε ςάξηα θαη θνιπκπάκε. 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ: Απνξξνή-πκπχθλσζε-Τγξνπνίεζε-Δμάηκηζε. Γηαηί πξψηα βξέρεη, 

κεηά έρεη ζπλλεθηά κε ήιην, κεηά πάιη βξέρεη θαη κεηά πάιη ήιην. 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 Πνηήξη κε λεξφ, γηαηί ην λεξφ θηηάρλεηαη απφ ηε ζάιαζζα, θαη κε ηηο βνήζεηεο 

επηκέλεη. 

2 Βξνρή κε θαξηέια, γηαηί ηα βνπλά θάλνπλ ρηφλη θαη βξέρεη. 

3 Πνηήξη λεξφ κε θαξηέια θαη ιεθηηθή βνήζεηα. 

ΠΑΗΓΗ 6 
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ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: Ναη, γηαηί ην πίλνπκε θαη φηαλ πιέλνκαη βγάδσ ηηο ηζίκπιεο. 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Απφ ηα ζχλλεθα. Όηαλ απφ θάησ έρεη δέζηε θαη απφ πάλσ θξχν, δελ 

ζπκάκαη άιιν. 

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Γελ μέξσ 

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ.   

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Θα γίλεη πάγνο απφ ην πνιχ θξχν. 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 6:  Θα γίλεη δεζηφ λεξφ. 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 

ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Γηαηί είλαη βξψκηθν θαη δελ ην πίλνπκε γηα λα ηειεηψζεη. 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ: Απνξξνή-πκπχθλσζε-Τγξνπνίεζε-Δμάηκηζε. Γηαηί πξψηα βξέρεη, 

κεηά έρεη ζπλλεθηά κε ήιην, κεηά πάιη βξέρεη θαη κεηά πάιη ήιην. 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 σζηή επηινγή ρσξίο αηηηνινγία 

2 Με βνήζεηα θαξηέιαο θαη ιεθηηθή επηιέγεη ηε βξνρή γηαηί έρεη θξχν. 

3 Υσξίο βνήζεηα, ζα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ. 

 

ΠΑΗΓΗ 7 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: : Ναη, γηαηί ρσξίο απηφ δελ έρνπκε λα πηνχκε, δελ ζα πνηίδνληαη ηα 

θπηά απφ ηε βξνρή, δελ ζα έρεη ζάιαζζεο, πνηάκηα, δελ ζα είλαη έηζη ν θφζκνο. 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Έξρεηαη απφ ηα ζχλλεθα. Όηαλ έρεη δπλαηφ ήιην ηξαβάεη ην λεξφ 

επάλσ θαη ην απφγεπκα πνπ θεχγεη ν ήιηνο θαη έξρνληαη ηα ζχλλεθα θαη ζα βξέρεη. 

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Απφ θαπλφ 

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη θξχν λεξφ. Απφ ηνλ ήιην ζα έρεη δέζηε θαη 

φπσο θαη ε θσηηά. 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Θα παγψζεη. Αλ δειαδή ην θισηζήζνπκε δελ ηα θπιήζεη, ζα είλαη 

θνιιεκέλν, πάγνο. 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 6:  Θα γίλεη δεζηφ λεξφ. 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 

ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Όηαλ βξέρεη αλεβαίλεη ην λεξφ θαη έρεη πνιχ βαζχ λεξφ. 
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ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ: Τγξνπνίεζε-Απνξξνή-Δμάηκηζε-πκπχθλσζε. Γηαηί βξέρεη θαη 

αζηξάθηεη, κεηά ην λεξφ θπιάεη θαη πάεη ζηε ζάιαζζα, κεηά έρνπκε εμάηκηζε θαη 

αλεβαίλνπλ επάλσ θαη γίλνληαη ζχλλεθα. 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 χλλεθα, ρσξίο βνήζεηα, γηαηί ζε ιίγν ζα βξέμεη αθνχ εμαηκίδεηαη. 

2 Αξρηθά επηιέγεη ηα ζχλλεθα, κε θαξηέια ζα βξέμεη γηαηί έρεη θξχν. 

3 Υσξίο βνήζεηα ζα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ. 

 

ΠΑΗΓΗ 8 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: Ναη, γηαηί ην πίλνπκε θαη ην ζέινπκε γηα πφηηζκα. 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Έξρεηαη απφ ηα ζχλλεθα, δελ μέξσ. 

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Απφ ρηφλη. 

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ, απφ ηε δέζηε. 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Θα γίλεη παγάθη απφ ην θξχν. 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 6:  Θα δεζηαζεί 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 

ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Γηαηί θνπζθψλεη ην λεξφ απφ ηα βαζηά πνπ έξρεηαη κέζα απφ ην 

ρψκα. 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ: :  Δμάηκηζε-Τγξνπνίεζε-πκπχθλσζε-Απνξξνή. Γηαηί έρεη ήιην, κεηά 

βξέρεη, κεηά ήιην θαη κεηά πάιη βξνρή. 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 Με βνήζεηα επηιέγεη ηα ζχλλεθα, γηαηί θάηη βγαίλεη απφ ηε ζάιαζζα θαη πάεη 

επάλσ. 

2 Βξνρή κε θαξηέια θαη ιεθηηθή βνήζεηα 

3 Θα γίλεη ζχλλεθν, κε θαξηέια επηιέγεη ην λεξφ. 

 

ΠΑΗΓΗ 9 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: Ναη, γηαηί ην πίλνπκε θαη θάλνπκε κπάλην. 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Έξρεηαη απφ ηα ζχλλεθα, δελ μέξσ πσο γίλεηαη. 

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Γελ μέξσ 

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Όρη, ζα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ, απφ ηνλ ήιην. 
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ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Θα θξπψζεη θαη ζα γίλεη πάγνο. 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 6:  Θα δεζηαζεί 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 

ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Γελ μέξσ 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ: πκπχθλσζε-Δμάηκηζε-Απνξξνή-Τγξνπνίεζε. Γηαηί πξψηα ν ήιηνο 

βγαίλεη απφ ηα ζχλλεθα, κεηά βξέρεη θαη κεηά κπνπκπνπλίδεη. 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 Πξψηα ην πνηήξη κε ην λεξφ, κεηά κε βνήζεηα θαξηέιαο θαη ιεθηηθή επηιέγεη ην 

ζχλλεθν, επεηδή έρεη ηα ίδηα βειάθηα. 

2 Πξψηα επηιέγεη ηα ζχλλεθα θαη κεηά κε θαξηέια ηε βξνρή, επεηδή έρεη θξχν. 

3 Δπηιέγεη ην λεξφ ρσξίο βνήζεηα 

 

ΠΑΗΓΗ 10 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: Ναη, γηαηί ην πίλνπκε θαη πιέλνπκε ηα πηάηα. 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Απφ ηνλ νπξαλφ. Σν ζέιεη ν Υξηζηφο θαη ην ξίρλεη. 

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Γελ μέξσ. 

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη βξνρή. 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Θα γίλεη παγάθη απφ ην πνιχ θξχν. 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 6:  Γελ ζα πάζεη ηίπνηα, ζα γίλεη παιηφ. 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 

ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Δπεηδή έξρεηαη απφ ηα βνπλά. 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ: πκπχθλσζε-Δμάηκηζε-Απνξξνή-Τγξνπνίεζε. Γηαηί ην πξσί βγαίλεη 

ν ήιηνο, ην κεζεκέξη είλαη επάλσ, ην απφγεπκα θξχβεηαη θαη ην βξάδπ βξέρεη. 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 χλλεθα, γηαηί ν ήιηνο δεζηαίλεη ηε ζάιαζζα θαη βγαίλνπλ ηα ζχλλεθα. 

2 Βξνρή, ρσξίο αηηηνινγία 

3 Με δχν βνήζεηεο λεξφ. 

 

 

ΠΑΗΓΗ 11 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: Ναη, γηαηί πξέπεη λα ην πίλνπκε. Κάλνπκε θαη κπάλην. 
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ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Απφ ηνλ νπξαλφ. Φηηάρλεηαη απφ ηα ζχλλεθα φηαλ αλαθαηεχνληαη. 

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Απφ βακβάθη 

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ. 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Θα παγψζεη θαη δελ ζα κπνξνχκε λα πηνχκε. 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 6:  Θα δεζηαζεί θαη δελ ζα κπνξνχκε λα πηνχκε. 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 

ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Γηαηί είλαη θαηαξξάθηεο.  

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ: Τγξνπνίεζε-Απνξξνή-πκπχθλσζε-Δμάηκηζε. Γηαηί πξψηα βξέρεη, 

κεηά πάεη ζηα πνηάκηα θαη ηε ζάιαζζα, κεηά βγαίλεη ζηγά-ζηγά ν ήιηνο θαη κεηά είλαη 

επάλσ. 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 χλλεθα, γηαηί έρεη ζχλλεθα θάζε κέξα. Με ηελ θαξηέια βι.η ηα βειάθηα. 

2 Βξνρή ρσξίο βνήζεηα, γηαηί θάλεη θξχν θαη βξέρεη. 

3 Νεξφ, γηαηί ιηψλεη απφ ηνλ ήιην, ρσξίο βνήζεηα 

 

ΠΑΗΓΗ 12 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: Ναη, γηα λα πνηίζεη ηα ινπινχδηα. Ο ήιηνο ζηεγλψλεη ηα πάληα θαη 

γη’ απηφ ρξεηάδεηαη λα ην πίλνπκε. 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Απφ ηνλ νπξαλφ θαη απφ ηα ζχλλεθα. Δμαηκίδεηαη ην λεξφ θαη 

θηηάρλεη έλα ζχλλεθν θαη κεηά βξέρεη. Πξψηα ξίρλεη ζηαγνλίηζεο θαη κεηά πην πνιχ. 

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Απφ ηνλ αηκφ πνπ εμαηκίδεηαη. 

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Θα  ιηψζεη θαη ζα γίλεη ιάζπε. 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Θα γίλεη παγάθη απφ ην θξχν 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 6:  Θα ιηψζεη θαη δελ ζα είλαη έλα θαλνληθφ λεξφ. 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 

ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Γελ ηειεηψλεη γηαηί άκα ζέινπλ λα πάλε γηα κπάλην νη άλζξσπνη λα 

πάλε.  

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ: Απνξξνή- Τγξνπνίεζε-Δμάηκηζε-πκπχθλσζε. Γηαηί πξψηα βξέρεη, 

κεηά κπνπκπνπλίδεη, κεηά εμαηκίδεηαη ε ζάιαζζα θαη κεηά γίλεηαη ζχλλεθα. 
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ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 Δπηιέγεη ηα ζχλλεθα ρσξίο βνήζεηα, γηαηί εμαηκίδεηαη. 

2 Βξνρή ρσξίο βνήζεηα, γηαηί θάλεη θξχν θαη βξέρεη. 

3 Γελ μέξσ. Με ηελ θαξηέια θαη ιεθηηθή βνήζεηα λεξφ. 
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ΑΣΟΜΗΚΟΗ ΓΗΑΛΟΓΟΗ ΔΡΓΧΝ ΜΔΣΑ-ΔΛΔΓΥΟΤ  

 

ΠΑΗΓΗ 1 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: Ναη, γηαηί ην πίλνπκε, θηηάρλνπκε ρηνλάλζξσπν θαη ξίρλνπκε λεξφ 

λα ιηψζεη θαη ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ λα πηνχλε. 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Έξρεηαη απφ ηα ζχλλεθα. Σν λεξφ θηηάρλεηαη απφ ηα ζχλλεθα ζηγά-

ζηγά. 

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Απφ λεξφ 

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη πάγνο. 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Θα γίλεη πάγνο, απφ ην θξχν. 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 6: Θα ιηψζεη. 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 

ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Γηαηί βγάδνπλ πνιχ λεξφ 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ : Δμάηκηζε-Τγξνπνίεζε-πκπχθλσζε-Απνξξνή. Δμαηκίδεηαη ην λεξφ, 

πάεη ζηα ζχλλεθα θαη θηηάρλεη ζπλλεθάθηα θαη κεηά βξέρεη. 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 Δπηιέγεη ηα ζχλλεθα ρσξίο βνήζεηα, γηαηί ην λεξφ ζα εμαηκηζηεί θαη ζα θηηάμεη 

ζπλλεθάθηα 

2 Βξνρή ρσξίο βνήζεηα, γηαηί ηα ζχλλεθα θηηάρλνπλ βξνρή 

3 Νεξφ ρσξίο βνήζεηα, γηαηί ζα ιηψζεη 

 

ΠΑΗΓΗ 2 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: Ναη επεηδή θάλεη θαιφ ζηελ πγεία, φηαλ ην πίλνπκε, γηαηί ράλνπκε 

λεξφ φηαλ θαηνπξάκε, φηαλ ηδξψλνπκε. Γηαηί φινη έρνπλ δηθαίσκα λα έρνπλ λεξφ θαη 

ηα δψα θαη ηα θπηά ην ρξεηάδνληαη. 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Απφ ηα ζχλλεθα. Ο πδξαηκφο πεγαίλεη πάλσ, ζρεδηάδεη έλα ζχλλεθν 

θαη βξέρεη.  

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Απφ πδξαηκνχο 

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ, απφ ηε δέζηε. 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Θα γίλεη πάγν, απφ ηελ παγσληά. 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 
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ΑΠΑΝΣΖΖ 6:  Θα γίλεη πδξαηκφο, ζα κείλεη άδεην ην πνηήξη 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 

ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Δπεηδή δελ είλαη κπάλην (ελλνεί πσο δελ έρεη ηξχπα λα θχγεη ην 

λεξφ). 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ: Δμάηκηζε-πκπχθλσζε-Τγξνπνίεζε-Απνξξνή. Οη πδξαηκνί 

αλεβαίλνπλ πάλσ, γίλνληαη ζχλλεθν, βξέρεη θαη πάλε ζηε ζάιαζζα. 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 χλλεθν, γηαηί ν πδξαηκφο αλεβαίλεη πάλσ θαη θάλεη ην ζχλλεθν 

2 Βξέρεη, γηαηί θάλεη θξχν 

3 Νεξφ , γηαηί ν ήιηνο ηνλ δεζηαίλεη θαη ζα ιηψζεη 

 

ΠΑΗΓΗ 3 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: Ναη, γηαηί ην πίλνπκε, θάλνπκε πεηξάκαηα θαη ην ρξεηάδνληαη ηα 

ςάξηα, ηα δψα, ηα ινπινχδηα 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Απφ ηα ζχλλεθα, εμαηκίδεηαη ην λεξφ θαη γίλεηαη βξνρή 

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Απφ λεξφ 

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Θα γίλεη λεξφ, γηαηί ζα ιηψζεη απφ ηνλ ήιην. 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Θα γίλεη πάγνο, απφ ην θξχν. 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 6:  Δμαηκίδεηαη, απφ ηνλ ήιην. 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 

ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Γελ μέξσ 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ: Δμάηκηζε-Απνξξνή-Τγξνπνίεζε-πκπχθλσζε. Υσξίο αηηηνινγία 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 χλλεθν, γηαηί εμαηκίδεηαη 

2 Βξνρή, γηαηί ηα ζχλλεθα ζα γίλνπλ καχξα θαη ζα βξέμεη 

3 Νεξφ, γηαηί ζα ιηψζεη απφ ηε δέζηε 

 

ΠΑΗΓΗ 4 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: Ναη, γηαηί άκα δελ πηνχκε ζα πεζάλνπκε, ην ζέινπκε γηα λα θάλνπκε 

κπάλην, γηα ηνπο θησρνχο, ην ρξεηάδνληαη ηα δψα φια θαη πνηίδνπκε ηνπο κπαρηζέδεο. 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Απφ ηα ζχλλεθα, γίλεηαη θαπλφο, εεε πδξαηκφο, πάεη επάλσ, γίλεηαη 

ζχλλεθν θαη βξέρεη 

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Απφ ηε εμάηκηζε, απφ πδξαηκφ 
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ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Θα γίλεη λεξφ, γηαηί ζα ιηψζεη απφ ηε δέζηε 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Παγάθη απφ ην θξχν 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 6:  Θα ην εμαηκίζεη ν ήιηνο θαη ζα γίλεη πδξαηκφο. 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 

ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Γεκίδνπλ κε ηε βξνρή 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ: Τγξνπνίεζε-Απνξξνή-Δμάηκηζε-πκπχθλσζε. Σα έβαιε ζε θχθιν, 

νλφκαζε ηελ απνξξνή θαη ηελ εμάηκηζε 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 χλλεθν, γηαηί ζα εμαηκηζηεί ην λεξφ 

2 Βξνρή, γηαηί ηα ζχλλεθα ζην βνπλφ ζα βξέμνπλ 

3Νεξφ, γηαηί ζα ιηψζεη 

 

ΠΑΗΓΗ 5 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: Ναη, επεηδή αλ δελ ην πηνχκε ζα πεζάλνπκε θαη ν ειέθαληαο ην ίδην, 

πνηίδνπκε ηα ινπινχδηα, ηα δέληξα, πιέλνπκε ηα ξνχρα. 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Απφ ηα ζχλλεθα, πξψηα βγαίλεη ν ήιηνο, κεηά είλαη ε εμάηκηζε, νη 

πδξαηκνί θάλνπλ ην ζχλλεθν θαη βξέρνπλ. 

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Απφ γθξη ρξψκα 

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ απφ ηε δέζηε. 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Θα παγψζεη απφ ην θξχν 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 6:  Θα γίλεη δέζηε 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 

ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Γηα λα παίξλνπκε ςάξηα θαη λα πίλνπκε λεξφ 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ: Δμάηκηζε-πκπχθλσζε-Τγξνπνίεζε-Απνξξνή. Πεξηγξαθή ΚΝ απφ 

νξνινγία μέραζε ηε ζπκπχθλσζε 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 χλλεθν κε θαξηέια θαη ιεθηηθή βνήζεηα 

2 Βξνρή, επεηδή ζα βξέμεη ρσξίο βνήζεηα 

3Νεξφ, επεηδή ζα ιηψζεη 
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ΠΑΗΓΗ 6 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: Ναη, αλ δελ πηνχκε ζα πεζάλνπκε θαη ηα δψα ζα πεζάλνπλ, ηα ςάξηα 

ζέινπλ λα θνιπκπάλε, πνηίδνπκε ηα ινπινχδηα κε ην λεξφ. 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Απφ ηα ζχλλεθα, φηαλ θάησ έρεη δέζηε, αλεβαίλεη ν πδξαηκφο, 

γίλεηαη ζχλλεθν θαη βξέρεη. 

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Απφ πδξαηκνχο 

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ, απφ ηελ πνιιή δέζηε 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Θα γίλεη πάγνο απφ ην θξχν 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 6:  Θα γίλεη πδξαηκφο κε ηε δέζηε 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 

ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Γηαηί φηαλ βξέρεη γεκίδνπλ μαλά 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ: Απνξξνή-Δμάηκηζε-πκπχθλσζε-Τγξνπνίεζε. Πεξηγξαθή ΚΝ 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 χλλεθν, γηαηί γίλεηαη πδξαηκφο 

2 Βξνρή, γηαηί κε ην θξχν γίλεηαη βξνρή 

3 Νεξφ, γηαηί ιηψλεη 

 

ΠΑΗΓΗ 7 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: Ναη, επεηδή αλ δελ πηνχκε ζα πεζάλνπκε, θαη ηα θαξάβηα γηα λα πάλε 

ζηελ Απζηξαιία θαη ηα θπηά θαη ηα ςάξηα ην ρξεηάδνληαη. Καη ηα δψα αλ δελ πηνχλε 

ζα πεζάλνπλ. 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Απφ ηα ζχλλεθα, εμαηκίδεηαη απφ ην λεξφ, πάεη ζηα ζχλλεθα θαη 

βξέρεη. 

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Απφ πδξαηκνχο 

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ απφ ηε δέζηε. 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Θα παγψζεη, ζα γίλεη πάγνο απφ ην πνιχ θξχν. 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 6:  Θα εμαηκηζηεί θαη ζα γίλεη πδξαηκφο απφ ηνλ ήιην. 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 
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ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Γηαηί γίλεηαη ν θχθινο ηνπ λεξνχ θαη βξέρεη θαη εμαηκίδεηαη θαη πάιη 

ην ίδην 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ: Απνξξνή-Δμάηκηζε-πκπχθλσζε-Τγξνπνίεζε. Όηαλ βξέρεη θαη 

ρηνλίδεη πάεη ην λεξφ ζηε ζάιαζζα, εμαηκίδεηαη, γίλεηαη ζχλλεθν θαη βξέρεη-

παλεχθνιν. 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 χλλεθν, γηαηί εμαηκίδεηαη θαη γίλεηαη πδξαηκφο 

2 Βξνρή, γηαηί φηαλ είλαη γθξη βξέρεη 

3 Νεξφ, γηαηί ζα ιηψζεη  

 

ΠΑΗΓΗ 8 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: Ναη, γηαηί αλ δελ πηνχκε ζα πεζάλνπκε, ην ρξεηάδνληαη ηα δψα, ηα 

θπηά θαη ην ζέινπκε γηα λα πνηίδνπκε. 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Απφ ηα ζχλλεθα, απφ ηε ζάιαζζα δεζηαίλεηαη ην λεξφ, γίλεηαη 

πδξαηκφο, θάλεη ζχλλεθα, μαλαγίλεηαη λεξφ θαη βξέρεη. 

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Απφ λεξφ 

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Θα γίλεη λεξφ απφ ηε δέζηε 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Θα γίλεη παγάθη απφ ην θξχν 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 6: Θα βγεη πδξαηκφο 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 

ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Δπεηδή έρεη λεξφ θάησ απφ ην ρψκα 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ: Απνξξνή-Τγξνπνίεζε-Δμάηκηζε-πκπχθλσζε. Πξψηα βξέρεη, κεηά 

έρεη αζηξαπέο, κεηά εμαηκίδεηαη ην λεξφ θαη γίλεηαη ζχλλεθα 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 χλλεθν, επεηδή βγαίλεη ν πδξαηκφο 

2 Βξνρή, γηαηί φηαλ καπξίδεη βξέρεη 

3 Νεξφ, γηαηί άκα ν ήιηνο δεζηάλεη ηνλ ρηνλάλζξσπν ζα γίλεη λεξφ 

 

ΠΑΗΓΗ 9 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: Ναη, γηαηί ην πίλνπκε, θάλνπκε κπάλην θαη γηα ηα δψα. 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Απφ ηα ζχλλεθα, εμαηκίδεηαη ε ζάιαζζα, γίλεηαη ζχλλεθν, πάεη ζηα 

βνπλά θαη γίλεηαη βξνρή. 

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Απφ εμαηκφ (ελλνεί πδξαηκφ). 

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  
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ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ, γηαηί ζα έρεη δέζηε 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Θα παγψζεη απφ ην θξχν 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 6:  Θα γίλεη πδξαηκφο κε ηε δέζηε πνπ βγάδεη ν ήιηνο 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 

ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Γελ μέξσ 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ: Απνξξνή- Δμάηκηζε-πκπχθλσζε-Τγξνπνίεζε. Θπκφηαλ ηνλ ΚΝ 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 χλλεθν, γηαηί εμαηκίδεηαη. 

2 Βξνρή, γηαηί θάλεη θξχν  

3 Νεξφ, γηαηί ιηψλεη. 

 

ΠΑΗΓΗ 10 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: Ναη, γηαηί ην πίλνπκε, πιέλνπκε ηα ρέξηα, ηα πηάηα, γηαηί ην 

ρξεηάδνληαη φια ηα δψα, ηα ρνξηάξηα θαη ηα δέληξα 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Απφ ηα ζχλλεθα. Ζ ζάιαζζα εμαηκίδεηαη, γίλεηαη πδξαηκφο, 

αλεβαίλεη πάλσ, γίλεηαη ζχλλεθν θαη φηαλ πάεη θάπνπ πνπ έρεη θξχν βξέρεη 

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Απφ λεξφ 

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ απφ ηε δέζηε 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Θα παγψζεη 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 6:  Θα γίλεη πδξαηκφο θαη ζα κείλεη άδεην 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 

ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Γηαηί βξέρεη κεηά θαη γη’ απηφ δελ ηειεηψλεη 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ: Δμάηκηζε-πκπχθλσζε-Τγξνπνίεζε-Απνξξνή (ηα έθηηαμε ζε ζρήκα 

θχθινπ), εμεγεί μαλά φπσο ζηελ αξρή 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 χλλεθα, γηαηί ζα γίλεη πδξαηκφο (κεηά κνπ είπε πσο αλ είρε θαη άιιν ζα βάδακε ηε 

βξνρή 

2 Βξνρή, γηαηί θάλεη θξχν θαη ηα ζχλλεθα γίλνληαη καχξα 

3 Νεξφ, γηαηί ιηψλεη απφ ηε δέζηε 

 

ΠΑΗΓΗ 11 
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ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: Ναη, γηαηί αιιηψο ζα πεζάλνπκε εκείο θαη ηα δψα(παξαδείγκαηα 

δψσλ), θάλνπκε κπάλην θαη πιέλνπκε ηα ρέξηα καο. 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Απφ ηα ζχλλεθα, εμαηκίδεηαη ε ζάιαζζα, γίλεηαη ζχλλεθν θαη 

βξέρεη. 

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Απφ λεξφ 

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ, απφ ηε δέζηε. 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Θα γίλεη πάγνο, επεηδή έρεη παγσληά 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 6:  Θα εμαηκηζηεί απφ ηνλ ήιην. 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 

ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Δπεηδή βξέρεη. 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ: Δμάηκηζε-πκπχθλσζε-Τγξνπνίεζε-Απνξξνή πεξηγξάθεη ηνλ ΚΝ 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 χλλεθν, γηαηί εμαηκίδεηαη. 

2 Βξνρή, γηαηί θάλεη θξχν ζην βνπλφ 

3 Νεξφ, γηαηί ιηψλεη. 

 

ΠΑΗΓΗ 12 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξφ είλαη ζεκαληηθφ γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδφκαζηε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 1: Ναη, γηαηί ην ζέινπκε λα πίλνπκε, γηα λα θηηάρλνπκε θαθέ, λα 

θάλνπκε κπάλην, ην ρξεηάδνληαη ηα δέληξα θαη ηα κηθξά θπηά 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο απφ πνχ έξρεηαη ε βξνρή; Πψο γίλεηαη;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 2: Απφ ηα ζχλλεθα. Με ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, απφ ηε ζάιαζζα ν 

πδξαηκφο πάεη επάλσ, θηηάρλεη έλα ζχλλεθν θαη θάλεη βξνρή 

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζχλλεθα απφ ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΑΠΑΝΣΖΖ 3: Απφ ηνλ αηκφ (πδξαηκφ) 

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ψξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη φπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 4: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ, απφ ηνλ ήιην. 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξφ ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 5: Θα παγψζεη θαη ζα γίλεη παγάθη απφ ην θξχν 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξφ γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΑΠΑΝΣΖΖ 6:  Θα εμαηκηζηεί κε ηνλ ήιην 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξφ ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηψλεη πνηέ; (Αθνχ ηειεηψλεη ην λεξφ ζην πνηήξη;) 

ΑΠΑΝΣΖΖ 7: Γηαηί ε ζάιαζζα είλαη κεγάιε 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 
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ΑΠΑΝΣΖΖ: Δμάηκηζε-πκπχθλσζε-Απνξξνή-Τγξνπνίεζε, γηαηί εμαηκίδεηαη ην 

λεξφ, θηηάρλεη ηα ζχλλεθα, βξέρεη θαη κεηά κπνπκπνπλίδεη 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ:  

1 χλλεθν, γηαηί εμαηκίδεηαη θαη γίλεηαη αηκφο 

2 Βξνρή, γηαηί ζην βνπλφ έρεη παγσληά 

3 Νεξφ, γηαηί ιηψλεη απφ ηε δέζηε 
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ΓΗΑΛΟΓΟΗ ΑΠΟ ΔΡΓΑ ΠΡΟ- ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξό είλαη ζεκαληηθό γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδόκαζηε; 

ΠΑΗΓΗ 1: Ναη, επεηδή φηαλ δηςάκε πίλνπκε. 

ΠΑΗΓΗ 2: Δίλαη ιίγν ζεκαληηθφ, γηα λα ην πίλνπκε φηαλ δηςάκε. 

ΠΑΗΓΗ 3: Ναη, γηα λα ην πίλνπκε. 

ΠΑΗΓΗ 4: Ναη, γηαηί ην πίλνπκε θαη πιέλνπκε ηα ρέξηα καο. 

ΠΑΗΓΗ 5: Ναη, επεηδή φηαλ ηξψκε, κεηά πίλνπκε λεξφ θαη επεηδή πιέλνπκε ηα ξνχρα 

καο. 

ΠΑΗΓΗ 6: Ναη, γηαηί ην πίλνπκε θαη φηαλ πιέλνκαη βγάδσ ηηο ηζίκπιεο. 

ΠΑΗΓΗ 7: Ναη, γηαηί ρσξίο απηφ δελ έρνπκε λα πηνχκε, δελ ζα πνηίδνληαη ηα θπηά απφ 

ηε βξνρή, δελ ζα έρεη ζάιαζζεο, πνηάκηα, δελ ζα είλαη έηζη ν θφζκνο. 

ΠΑΗΓΗ 8: Ναη, γηαηί ην πίλνπκε θαη ην ζέινπκε γηα πφηηζκα. 

ΠΑΗΓΗ 9: Ναη, γηαηί ην πίλνπκε θαη θάλνπκε κπάλην. 

ΠΑΗΓΗ 10: Ναη, γηαηί ην πίλνπκε θαη πιέλνπκε ηα πηάηα. 

ΠΑΗΓΗ 11: Ναη, γηαηί πξέπεη λα ην πίλνπκε. Κάλνπκε θαη κπάλην. 

ΠΑΗΓΗ 12: Ναη, γηα λα πνηίζεη ηα ινπινχδηα. Ο ήιηνο ζηεγλψλεη ηα πάληα θαη γη’ 

απηφ ρξεηάδεηαη λα ην πίλνπκε. 

 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο από πνύ έξρεηαη ε βξνρή; Πώο γίλεηαη;  

ΠΑΗΓΗ 1: Απφ ηα ζχλλεθα, φηαλ βξέρεη ν Υξηζηνχιεο.  

ΠΑΗΓΗ 2:  Απφ ηα ζχλλεθα. Έρεη θάησ θξχν θαη πάλσ δέζηε, φηαλ έξρεηαη θάησ ε 

δέζηε, ην ρψκα ην θάλεη δεζηφ θαη λνκίδσ…  

ΠΑΗΓΗ 3: Έξρεηαη απφ ηνλ θαηξφ. Γελ μέξσ πσο γίλεηαη. 

ΠΑΗΓΗ 4: Απφ ηνλ νπξαλφ. Γελ ζπκάκαη. 

ΠΑΗΓΗ 5: Απφ ηα ζχλλεθα. Οη άλζξσπνη ηελ παίξλνπλ θαη ηελ θηηάρλνπλ. 

ΠΑΗΓΗ 6: Απφ ηα ζχλλεθα. Όηαλ απφ θάησ έρεη δέζηε θαη απφ πάλσ θξχν, δελ 

ζπκάκαη άιιν. 

ΠΑΗΓΗ 7: Έξρεηαη απφ ηα ζχλλεθα. Όηαλ έρεη δπλαηφ ήιην ηξαβάεη ην λεξφ επάλσ 

θαη ην απφγεπκα πνπ θεχγεη ν ήιηνο θαη έξρνληαη ηα ζχλλεθα θαη ζα βξέρεη. 

ΠΑΗΓΗ 8: Έξρεηαη απφ ηα ζχλλεθα, δελ μέξσ. 

ΠΑΗΓΗ 9: Έξρεηαη απφ ηα ζχλλεθα, δελ μέξσ πσο γίλεηαη. 

ΠΑΗΓΗ 10: Απφ ηνλ νπξαλφ. Σν ζέιεη ν Υξηζηφο θαη ην ξίρλεη. 

ΠΑΗΓΗ 11: Απφ ηνλ νπξαλφ. Φηηάρλεηαη απφ ηα ζχλλεθα φηαλ αλαθαηεχνληαη. 

ΠΑΗΓΗ 12: Απφ ηνλ νπξαλφ θαη απφ ηα ζχλλεθα. Δμαηκίδεηαη ην λεξφ θαη θηηάρλεη 

έλα ζχλλεθν θαη κεηά βξέρεη. Πξψηα ξίρλεη ζηαγνλίηζεο θαη κεηά πην πνιχ. 

 

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζύλλεθα από ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΠΑΗΓΗ 1: Απφ ην Υξηζηνχιε, απφ γθξη ζαλ ην ρεηκψλα. 

ΠΑΗΓΗ 2: Απφ θαπλφ. Όηαλ θηηάρλνπκε ζφκπα απφ ηνχβια θαη βάδνπκε θσηηά, έρεη 

κία ιεθάλε κε λεξφ, θάλνπκε κε ηα πφδηα κπακ θαη ν θαπλφο ηξνκάδεη, γίλεηαη 

ζχλλεθν θαη βξέρεη. 

ΠΑΗΓΗ 3: Μνπ κνηάδνπλ… εμαηκίδεηαη ην λεξφ απφ θάησ…   

ΠΑΗΓΗ 4: Απφ ηνλ αηκφ. 

ΠΑΗΓΗ 5: Απφ γθξη ρξψκα, βγαίλνπλ απ’ ηνλ νπξαλφ. 

ΠΑΗΓΗ 6: Γελ μέξσ 

ΠΑΗΓΗ 7: Απφ θαπλφ 

ΠΑΗΓΗ 8: Απφ ρηφλη. 

ΠΑΗΓΗ 9: Γελ μέξσ 

ΠΑΗΓΗ 10: Γελ μέξσ. 

ΠΑΗΓΗ 11: Απφ βακβάθη  
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ΠΑΗΓΗ 12: Απφ ηνλ αηκφ πνπ εμαηκίδεηαη. 

 

 

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ώξεο 

ζηνλ ήιην ζα είλαη όπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΠΑΗΓΗ 1:  Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη πάγνο. 

ΠΑΗΓΗ 2:  Θα ιηψζεη θαη ζα θχγεη ην θξχν. Απφ ηε δέζηε θαη ηνλ ήιην. 

ΠΑΗΓΗ 3: Θα ιηψζεη απφ ηνλ ήιην θαη ζα κείλεη λεξφ. 

ΠΑΗΓΗ 4: Θα ιηψζεη, ζα κείλεη κφλν ην θαπέιν θαη ιησκέλν ρηφλη. 

ΠΑΗΓΗ 5: Θα ιηψζεη θαη ζα είλαη έλαο ιησκέλνο ρηνλάλζξσπνο.  

ΠΑΗΓΗ 6: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ.   

ΠΑΗΓΗ 7: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη θξχν λεξφ. Απφ ηνλ ήιην ζα έρεη δέζηε θαη φπσο θαη 

ε θσηηά. 

ΠΑΗΓΗ 8: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ, απφ ηε δέζηε. 

ΠΑΗΓΗ 9: Όρη, ζα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ, απφ ηνλ ήιην. 

ΠΑΗΓΗ 10: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη βξνρή. 

ΠΑΗΓΗ 11: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ. 

ΠΑΗΓΗ 12: Θα  ιηψζεη θαη ζα γίλεη ιάζπε. 

 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξό ηη ζα πάζεη; 

Γηαηί; 

ΠΑΗΓΗ 1: Θα γίλεη πάγνο απφ ην θξχν. 

ΠΑΗΓΗ 2:  Θα γίλεη πάγνο, απφ ηελ πέηξα-είλαη πάγνο. 

ΠΑΗΓΗ 3: Θα γίλεη παγάθη απφ ην θξχν. 

ΠΑΗΓΗ 4: Θα γίλεη πάγνο απφ ην θξχν. 

ΠΑΗΓΗ 5: Θα παγψζεη θαη ζα γίλεη παγσκέλν λεξφ. 

ΠΑΗΓΗ 6: Θα γίλεη πάγνο απφ ην πνιχ θξχν. 

ΠΑΗΓΗ 7: Θα παγψζεη. Αλ δειαδή ην θισηζήζνπκε δελ ηα θπιήζεη, ζα είλαη 

θνιιεκέλν, πάγνο.  

ΠΑΗΓΗ 8: Θα γίλεη παγάθη απφ ην θξχν. 

ΠΑΗΓΗ 9: Θα θξπψζεη θαη ζα γίλεη πάγνο. 

ΠΑΗΓΗ 10: Θα γίλεη παγάθη απφ ην πνιχ θξχν. 

ΠΑΗΓΗ 11: Θα παγψζεη θαη δελ ζα κπνξνχκε λα πηνχκε. 

ΠΑΗΓΗ 12: Θα γίλεη παγάθη απφ ην θξχν 

 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξό γηα πνιιέο κέξεο 

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΠΑΗΓΗ 1: Θα ιηψζεη ην λεξφ.  

ΠΑΗΓΗ 2:  Θα γίλεη πνιχ δεζηφ ή ζα ραιάζεη. 

ΠΑΗΓΗ 3: Γελ ζα πάζεη ηίπνηα 

ΠΑΗΓΗ 4: Θα θαεί. 

ΠΑΗΓΗ 5: Θα δεζηαζεί θαη κεηά ζα πάξεη θσηηά. 

ΠΑΗΓΗ 6: Θα γίλεη δεζηφ λεξφ. 

ΠΑΗΓΗ 7: Θ είλαη δεζηφ θαη ζα θανχκε. 

ΠΑΗΓΗ 8: Θα δεζηαζεί 

ΠΑΗΓΗ 9: Θα δεζηαζεί 

ΠΑΗΓΗ 10: Γελ ζα πάζεη ηίπνηα, ζα γίλεη παιηφ. 

ΠΑΗΓΗ 11: Θα δεζηαζεί θαη δελ ζα κπνξνχκε λα πηνχκε. 

ΠΑΗΓΗ 12: Θα ιηψζεη θαη δελ ζα είλαη έλα θαλνληθφ λεξφ. 
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ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξό ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ 

ηειεηώλεη πνηέ; (Αθνύ ηειεηώλεη ην λεξό ζην πνηήξη;) 

ΠΑΗΓΗ 1: Γηα λα θάλνπκε κπάλην. 

ΠΑΗΓΗ 2:  Δπεηδή δελ έρεη ηξχπα γηα λα θχγεη. 

ΠΑΗΓΗ 3: Γελ μέξσ. 

ΠΑΗΓΗ 4: Δπεηδή δελ έρεη ζηεξηά θαη επεηδή έρεη πνιχ βάζνο. 

ΠΑΗΓΗ 5: Δπεηδή παίξλνπκε ςάξηα θαη θνιπκπάκε. 

ΠΑΗΓΗ 6: Γηαηί είλαη βξψκηθν θαη δελ ην πίλνπκε γηα λα ηειεηψζεη. 

ΠΑΗΓΗ 7: Όηαλ βξέρεη αλεβαίλεη ην λεξφ θαη έρεη πνιχ βαζχ λεξφ. 

ΠΑΗΓΗ 8: Γηαηί θνπζθψλεη ην λεξφ απφ ηα βαζηά πνπ έξρεηαη κέζα απφ ην ρψκα. 

ΠΑΗΓΗ 9: Γελ μέξσ 

ΠΑΗΓΗ 10: Δπεηδή έξρεηαη απφ ηα βνπλά. 

ΠΑΗΓΗ 11: Γηαηί είλαη θαηαξξάθηεο.  

ΠΑΗΓΗ 12: Γελ ηειεηψλεη γηαηί άκα ζέινπλ λα πάλε γηα κπάλην νη άλζξσπνη λα πάλε.  

 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

 

ΠΑΗΓΗ 1: πκπχθλσζε-Απνξξνή- Τγξνπνίεζε-Δμάηκηζε. Γηαηί πξψηα έρεη ήιην πνπ 

ηνλ θξχβνπλ ηα ζχλλεθα, κεηά βξέρεη, κεηά αζηξαπέο θαη κεηά μαλαβγαίλεη ν ήιηνο. 

ΠΑΗΓΗ 2:  Απνξξνή-πκπχθλσζε-Δμάηκηζε-Τγξνπνίεζε. Γηαηί πξψηα βξέρεη, κεηά 

είλαη ν ήιηνο πνπ ηνλ θξχβνπλ ηα ζχλλεθα, κεηά βγαίλεη ν ήιηνο θαη κεηά πάιη βξέρεη. 

ΠΑΗΓΗ 3:  Απνξξνή-Τγξνπνίεζε-Δμάηκηζε-πκπχθλσζε. Γηαηί πξψηα έρεη 

κπνπκπνπλεηφ κε βξνρή, κεηά αζηξαπέο θαη βξνρέο, κεηά έρεη ήιην θαη κεηά πάιη 

ήιην κε ζχλλεθα.  

ΠΑΗΓΗ 4: Δμάηκηζε-Τγξνπνίεζε-πκπχθλσζε-Απνξξνή. Γηαηί πξψηα έρεη ήιην, 

κεηά βξνρή, κεηά ήιην πνπ ηνλ θξχβνπλ ηα ζχλλεθα θαη κεηά βξνρή πάιη. 

ΠΑΗΓΗ 5:  Απνξξνή-πκπχθλσζε-Τγξνπνίεζε-Δμάηκηζε. Γηαηί πξψηα βξέρεη, κεηά 

έρεη ζπλλεθηά κε ήιην, κεηά πάιη βξέρεη θαη κεηά πάιη ήιην. 

ΠΑΗΓΗ 6:  Όπσο ην πξνεγνχκελν αθξηβψο θαη ζηελ αηηηνιφγεζε. 

ΠΑΗΓΗ 7: Τγξνπνίεζε-Απνξξνή-Δμάηκηζε-πκπχθλσζε. Γηαηί βξέρεη θαη 

αζηξάθηεη, κεηά ην λεξφ θπιάεη θαη πάεη ζηε ζάιαζζα, κεηά έρνπκε εμάηκηζε θαη 

αλεβαίλνπλ επάλσ θαη γίλνληαη ζχλλεθα. 

ΠΑΗΓΗ 8:  Δμάηκηζε-Τγξνπνίεζε-πκπχθλσζε-Απνξξνή. Γηαηί έρεη ήιην, κεηά 

βξέρεη, κεηά ήιην θαη κεηά πάιη βξνρή. 

ΠΑΗΓΗ 9: πκπχθλσζε-Δμάηκηζε-Απνξξνή-Τγξνπνίεζε. Γηαηί πξψηα ν ήιηνο 

βγαίλεη απφ ηα ζχλλεθα, κεηά βξέρεη θαη κεηά κπνπκπνπλίδεη. 

ΠΑΗΓΗ 10: πκπχθλσζε-Δμάηκηζε-Απνξξνή-Τγξνπνίεζε. Γηαηί ην πξσί βγαίλεη ν 

ήιηνο, ην κεζεκέξη είλαη επάλσ, ην απφγεπκα θξχβεηαη θαη ην βξάδπ βξέρεη. 

ΠΑΗΓΗ 11:  Τγξνπνίεζε-Απνξξνή-πκπχθλσζε-Δμάηκηζε. Γηαηί πξψηα βξέρεη, κεηά 

πάεη ζηα πνηάκηα θαη ηε ζάιαζζα, κεηά βγαίλεη ζηγά-ζηγά ν ήιηνο θαη κεηά είλαη 

επάλσ. 

ΠΑΗΓΗ 12: Απνξξνή- Τγξνπνίεζε-Δμάηκηζε-πκπχθλσζε. Γηαηί πξψηα βξέρεη, κεηά 

κπνπκπνπλίδεη, κεηά εμαηκίδεηαη ε ζάιαζζα θαη κεηά γίλεηαη ζχλλεθα. 

 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΠΑΗΓΗ 1:  

1 χλλεθα, επεηδή ηα γθξη βειάθηα πάλε ζηα ζχλλεθα 

2 Πνηήξη, ξίρλεη λεξφ γηα λα ην πίλνπκε. Με ηηε βνήζεηεο δελ αιιάδεη 

3 Πνηήξη λεξφ, ρσξίο βνήζεηα 

ΠΑΗΓΗ 2:   
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1 Πνηήξη λεξφ ζηελ αξρή, γηαηί ζα γηλφηαλ δεζηφ θαη ζα ην πίλακε. Με δχν βνήζεηεο 

ζχλλεθα απφ ηα βειάθηα. 

2 Βξνρή, επεηδή νη βξνρή έξρεηαη ζηα βνπλά. 

3 Δπηιέγεη ην λεξφ κε δχν βνήζεηεο 

ΠΑΗΓΗ 3:  

1 Σα ζχλλεθα, δελ μέξεη θαη κε βνήζεηεο λα αηηηνινγήζεη. 

2 Βξνρή, κε θαξηέια θαη ιεθηηθά, θάλεη θξχν θαη βξέρεη. 

3 Υσξίο βνήζεηα ιηψλεη θαη γίλεηαη λεξφ 

ΠΑΗΓΗ 4:  

1 Με δχν βνήζεηεο, ζα πάεη ην λεξφ επάλσ θαη ζα γίλεη ζχλλεθν 

2 Με δχν βνήζεηεο έδεημε βξνρή, έρεη θξχν θαη ρηφλη. 

3 Δπηιέγεη ην πνηήξη θαη ιέεη πσο έρεη πάγν. Με θαξηέια έρεη λεξφ. 

ΠΑΗΓΗ 5:  

1 Πνηήξη κε λεξφ, γηαηί ην λεξφ θηηάρλεηαη απφ ηε ζάιαζζα, θαη κε ηηο βνήζεηεο 

επηκέλεη. 

2 Βξνρή κε θαξηέια, γηαηί ηα βνπλά θάλνπλ ρηφλη θαη βξέρεη. 

3 Πνηήξη λεξφ κε θαξηέια θαη ιεθηηθή βνήζεηα. 

ΠΑΗΓΗ 6:  

1 σζηή επηινγή ρσξίο αηηηνινγία 

2 Με βνήζεηα θαξηέιαο θαη ιεθηηθή επηιέγεη ηε βξνρή γηαηί έρεη θξχν. 

3 Υσξίο βνήζεηα, ζα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ. 

ΠΑΗΓΗ 7: 

1 χλλεθα, ρσξίο βνήζεηα, γηαηί ζε ιίγν ζα βξέμεη αθνχ εμαηκίδεηαη. 

2 Αξρηθά επηιέγεη ηα ζχλλεθα, κε θαξηέια ζα βξέμεη γηαηί έρεη θξχν. 

3 Υσξίο βνήζεηα ζα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ. 

ΠΑΗΓΗ 8:  

1 Με βνήζεηα επηιέγεη ηα ζχλλεθα, γηαηί θάηη βγαίλεη απφ ηε ζάιαζζα θαη πάεη 

επάλσ. 

2 Βξνρή κε θαξηέια θαη ιεθηηθή βνήζεηα 

3 Θα γίλεη ζχλλεθν, κε θαξηέια επηιέγεη ην λεξφ. 

ΠΑΗΓΗ 9: 

1 Πξψηα ην πνηήξη κε ην λεξφ, κεηά κε βνήζεηα θαξηέιαο θαη ιεθηηθή επηιέγεη ην 

ζχλλεθν, επεηδή έρεη ηα ίδηα βειάθηα. 

2 Πξψηα επηιέγεη ηα ζχλλεθα θαη κεηά κε θαξηέια ηε βξνρή, επεηδή έρεη θξχν. 

3 Δπηιέγεη ην λεξφ ρσξίο βνήζεηα 

ΠΑΗΓΗ 10: 

1 χλλεθα, γηαηί ν ήιηνο δεζηαίλεη ηε ζάιαζζα θαη βγαίλνπλ ηα ζχλλεθα. 

2 Βξνρή, ρσξίο αηηηνινγία 

3 Με δχν βνήζεηεο λεξφ. 

ΠΑΗΓΗ 11: 

1 χλλεθα, γηαηί έρεη ζχλλεθα θάζε κέξα. Με ηελ θαξηέια βι.η ηα βειάθηα. 

2 Βξνρή ρσξίο βνήζεηα, γηαηί θάλεη θξχν θαη βξέρεη. 

3 Νεξφ, γηαηί ιηψλεη απφ ηνλ ήιην, ρσξίο βνήζεηα 

ΠΑΗΓΗ 12:  

1 Δπηιέγεη ηα ζχλλεθα ρσξίο βνήζεηα, γηαηί εμαηκίδεηαη. 

2 Βξνρή ρσξίο βνήζεηα, γηαηί θάλεη θξχν θαη βξέρεη. 

3 Γελ μέξσ. Με ηελ θαξηέια θαη ιεθηηθή βνήζεηα λεξφ. 

 

ΓΗΑΛΟΓΟΗ ΑΠΟ ΔΡΓΑ ΜΔΣΑ- ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

ΔΡΧΣΖΖ 1:Σν λεξό είλαη ζεκαληηθό γηα καο; Γηαηί; Ση ην ρξεηαδόκαζηε; 
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ΠΑΗΓΗ 1: Ναη, γηαηί ην πίλνπκε, θηηάρλνπκε ρηνλάλζξσπν θαη ξίρλνπκε λεξφ λα 

ιηψζεη θαη ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ λα πηνχλε. 

ΠΑΗΓΗ 2: Ναη επεηδή θάλεη θαιφ ζηελ πγεία, φηαλ ην πίλνπκε, γηαηί ράλνπκε λεξφ 

φηαλ θαηνπξάκε, φηαλ ηδξψλνπκε. Γηαηί φινη έρνπλ δηθαίσκα λα έρνπλ λεξφ θαη ηα 

δψα θαη ηα θπηά ην ρξεηάδνληαη. 

ΠΑΗΓΗ 3: Ναη, γηαηί ην πίλνπκε, θάλνπκε πεηξάκαηα θαη ην ρξεηάδνληαη ηα ςάξηα, ηα 

δψα, ηα ινπινχδηα 

ΠΑΗΓΗ 4:  Ναη, γηαηί άκα δελ πηνχκε ζα πεζάλνπκε, ην ζέινπκε γηα λα θάλνπκε 

κπάλην, γηα ηνπο θησρνχο, ην ρξεηάδνληαη ηα δψα φια θαη πνηίδνπκε ηνπο κπαρηζέδεο. 

ΠΑΗΓΗ 5: Ναη, επεηδή αλ δελ ην πηνχκε ζα πεζάλνπκε θαη ν ειέθαληαο ην ίδην, 

πνηίδνπκε ηα ινπινχδηα, ηα δέληξα, πιέλνπκε ηα ξνχρα. 

ΠΑΗΓΗ 6:  Ναη, αλ δελ πηνχκε ζα πεζάλνπκε θαη ηα δψα ζα πεζάλνπλ, ηα ςάξηα 

ζέινπλ λα θνιπκπάλε, πνηίδνπκε ηα ινπινχδηα κε ην λεξφ. 

ΠΑΗΓΗ 7: Ναη, επεηδή αλ δελ πηνχκε ζα πεζάλνπκε, θαη ηα θαξάβηα γηα λα πάλε ζηελ 

Απζηξαιία θαη ηα θπηά θαη ηα ςάξηα ην ρξεηάδνληαη. Καη ηα δψα αλ δελ πηνχλε ζα 

πεζάλνπλ. 

ΠΑΗΓΗ 8:  Ναη, γηαηί αλ δελ πηνχκε ζα πεζάλνπκε, ην ρξεηάδνληαη ηα δψα, ηα θπηά θαη 

ην ζέινπκε γηα λα πνηίδνπκε. 

ΠΑΗΓΗ 9: Ναη, γηαηί ην πίλνπκε, θάλνπκε κπάλην θαη γηα ηα δψα. 

ΠΑΗΓΗ 10:  Ναη, γηαηί ην πίλνπκε, πιέλνπκε ηα ρέξηα, ηα πηάηα, γηαηί ην ρξεηάδνληαη 

φια ηα δψα, ηα ρνξηάξηα θαη ηα δέληξα 

ΠΑΗΓΗ 11: Ναη, γηαηί αιιηψο ζα πεζάλνπκε εκείο θαη ηα δψα(παξαδείγκαηα δψσλ), 

θάλνπκε κπάλην θαη πιέλνπκε ηα ρέξηα καο. 

ΠΑΗΓΗ 12: Ναη, γηαηί ην ζέινπκε λα πίλνπκε, γηα λα θηηάρλνπκε θαθέ, λα θάλνπκε 

κπάλην, ην ρξεηάδνληαη ηα δέληξα θαη ηα κηθξά θπηά 

 

ΔΡΧΣΖΖ 2:Μήπσο μέξεηο από πνύ έξρεηαη ε βξνρή; Πώο γίλεηαη;  

ΠΑΗΓΗ 1:  Έξρεηαη απφ ηα ζχλλεθα. Σν λεξφ θηηάρλεηαη απφ ηα ζχλλεθα ζηγά-ζηγά. 

ΠΑΗΓΗ 2: Απφ ηα ζχλλεθα. Ο πδξαηκφο πεγαίλεη πάλσ, ζρεδηάδεη έλα ζχλλεθν θαη 

βξέρεη.  

ΠΑΗΓΗ 3: Απφ ηα ζχλλεθα, εμαηκίδεηαη ην λεξφ θαη γίλεηαη βξνρή 

ΠΑΗΓΗ 4: Απφ ηα ζχλλεθα, γίλεηαη θαπλφο, εεε πδξαηκφο, πάεη επάλσ, γίλεηαη 

ζχλλεθν θαη βξέρεη 

ΠΑΗΓΗ 5:  Απφ ηα ζχλλεθα, πξψηα βγαίλεη ν ήιηνο, κεηά είλαη ε εμάηκηζε, νη 

πδξαηκνί θάλνπλ ην ζχλλεθν θαη βξέρνπλ. 

ΠΑΗΓΗ 6: Απφ ηα ζχλλεθα, φηαλ θάησ έρεη δέζηε, αλεβαίλεη ν πδξαηκφο, γίλεηαη 

ζχλλεθν θαη βξέρεη. 

ΠΑΗΓΗ 7: Απφ ηα ζχλλεθα, εμαηκίδεηαη απφ ην λεξφ, πάεη ζηα ζχλλεθα θαη βξέρεη. 

ΠΑΗΓΗ 8:  Απφ ηα ζχλλεθα, απφ ηε ζάιαζζα δεζηαίλεηαη ην λεξφ, γίλεηαη πδξαηκφο, 

θάλεη ζχλλεθα, μαλαγίλεηαη λεξφ θαη βξέρεη. 

ΠΑΗΓΗ 9: Απφ ηα ζχλλεθα, εμαηκίδεηαη ε ζάιαζζα, γίλεηαη ζχλλεθν, πάεη ζηα βνπλά 

θαη γίλεηαη βξνρή. 

ΠΑΗΓΗ 10: Απφ ηα ζχλλεθα. Ζ ζάιαζζα εμαηκίδεηαη, γίλεηαη πδξαηκφο, αλεβαίλεη 

πάλσ, γίλεηαη ζχλλεθν θαη φηαλ πάεη θάπνπ πνπ έρεη θξχν βξέρεη 

ΠΑΗΓΗ 11:  Απφ ηα ζχλλεθα, εμαηκίδεηαη ε ζάιαζζα, γίλεηαη ζχλλεθν θαη βξέρεη. 

ΠΑΗΓΗ 12: Απφ ηα ζχλλεθα. Με ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, απφ ηε ζάιαζζα ν πδξαηκφο 

πάεη επάλσ, θηηάρλεη έλα ζχλλεθν θαη θάλεη βξνρή 

 

ΔΡΧΣΖΖ 3:Καη ηα ζύλλεθα από ηη είλαη θηηαγκέλα;  

ΠΑΗΓΗ 1:  Απφ λεξφ 

ΠΑΗΓΗ 2: Απφ πδξαηκνχο 
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ΠΑΗΓΗ 3: Απφ λεξφ 

ΠΑΗΓΗ 4: Απφ ηε εμάηκηζε, απφ πδξαηκφ 

ΠΑΗΓΗ 5:  Απφ γθξη ρξψκα 

ΠΑΗΓΗ 6: Απφ πδξαηκνχο 

ΠΑΗΓΗ 7: Απφ πδξαηκνχο 

ΠΑΗΓΗ 8:  Απφ λεξφ 

ΠΑΗΓΗ 9: Απφ εμαηκφ (ελλνεί πδξαηκφ). 

ΠΑΗΓΗ 10: Απφ λεξφ 

ΠΑΗΓΗ 11: Απφ λεξφ 

ΠΑΗΓΗ 12: Απφ ηνλ αηκφ(πδξαηκφ) 

 

ΔΡΧΣΖΖ 4:Αλ θηηάμνπκε έλαλ ρηνλάλζξσπν θαη ηνλ αθήζνπκε πνιιέο ώξεο  

ζηνλ ήιην ζα είλαη όπσο ζηελ αξρή; Γηαηί; 

ΠΑΗΓΗ 1:  Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη πάγνο 

ΠΑΗΓΗ 2: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ, απφ ηε δέζηε. 

ΠΑΗΓΗ 3: Θα γίλεη λεξφ, γηαηί ζα ιηψζεη απφ ηνλ ήιην. 

ΠΑΗΓΗ 4: Θα γίλεη λεξφ, γηαηί ζα ιηψζεη απφ ηε δέζηε. 

ΠΑΗΓΗ 5:  Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ, απφ ηε δέζηε.  

ΠΑΗΓΗ 6: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ, απφ ηελ πνιιή δέζηε. 

ΠΑΗΓΗ 7: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ, απφ ηε δέζηε. 

ΠΑΗΓΗ 8:  Θα γίλεη λεξφ απφ ηε δέζηε. 

ΠΑΗΓΗ 9: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ, γηαηί ζα έρεη δέζηε. 

ΠΑΗΓΗ 10: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ, απφ ηε δέζηε. 

ΠΑΗΓΗ 11: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ, απφ ηε δέζηε. 

ΠΑΗΓΗ 12: Θα ιηψζεη θαη ζα γίλεη λεξφ, απφ ηνλ ήιην. 

 

ΔΡΧΣΖΖ 5:Αλ έμσ έρεη παγσληά θαη αθήζνπκε έλα πνηήξη κε λεξό ηη ζα πάζεη;  

Γηαηί; 

ΠΑΗΓΗ 1: Θα γίλεη πάγνο, απφ ην θξχν 

ΠΑΗΓΗ 2:  Θα γίλεη πάγνο, απφ ηελ παγσληά 

ΠΑΗΓΗ 3: Θα γίλεη πάγνο, απφ ην θξχν 

ΠΑΗΓΗ 4:  Παγάθη απφ ην θξχν 

ΠΑΗΓΗ 5:  Θα παγψζεη απφ ην θξχν 

ΠΑΗΓΗ 6:  Θα γίλεη πάγνο, απφ ην θξχν 

ΠΑΗΓΗ 7:  Θα παγψζεη, ζα γίλεη πάγνο απφ ην πνιχ θξχν 

ΠΑΗΓΗ 8:  Θα γίλεη παγάθη απφ ην θξχν 

ΠΑΗΓΗ 9: Θα παγψζεη απφ ην θξχν 

ΠΑΗΓΗ 10: Θα παγψζεη 

ΠΑΗΓΗ 11: Θα γίλεη πάγνο, επεηδή έρεη παγσληά 

ΠΑΗΓΗ 12:  Θα παγψζεη θαη ζα γίλεη παγάθη, απφ ην θξχν 

 

ΔΡΧΣΖΖ 6:Αλ μεράζνπκε έμσ ζηνλ ήιην έλα πνηήξη κε λεξό γηα πνιιέο κέξεο  

ηη ζα πάζεη; Γηαηί; 

ΠΑΗΓΗ 1:  Θα ιηψζεη. 

ΠΑΗΓΗ 2: Θα γίλεη πδξαηκφο, ζα κείλεη άδεην ην πνηήξη. 

ΠΑΗΓΗ 3: Δμαηκίδεηαη, απφ ηνλ ήιην 

ΠΑΗΓΗ 4: Θα ην εμαηκίζεη ν ήιηνο θαη ζα γίλεη πδξαηκφο.  

ΠΑΗΓΗ 5: Θα γίλεη δέζηε 

ΠΑΗΓΗ 6: Θα γίλεη πδξαηκφο, κε ηε δέζηε. 

ΠΑΗΓΗ 7: Θα εμαηκηζηεί θαη ζα γίλεη πδξαηκφο απφ ηνλ ήιην 

ΠΑΗΓΗ 8:  Θα βγεη πδξαηκφο 
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ΠΑΗΓΗ 9:  Θα γίλεη πδξαηκφο κε ηε δέζηε πνπ βγάδεη ν ήιηνο. 

ΠΑΗΓΗ 10: Θα γίλεη πδξαηκφο θαη ζα κείλεη άδεην 

ΠΑΗΓΗ 11: Θα εμαηκηζηεί απφ ηνλ ήιην 

ΠΑΗΓΗ 12: Θα εμαηκηζηεί κε ηνλ ήιην 

 

ΔΡΧΣΖΖ 7:Γηαηί ην λεξό ζηηο ζάιαζζεο, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δελ  

ηειεηώλεη πνηέ; (Αθνύ ηειεηώλεη ην λεξό ζην πνηήξη;) 

ΠΑΗΓΗ 1:  Γηαηί βγάδνπλ πνιχ λεξφ 

ΠΑΗΓΗ 2: Δπεηδή δελ είλαη κπάλην (ελλνεί πσο δελ έρεη ηξχπα λα θχγεη ην λεξφ. 

ΠΑΗΓΗ 3: Γελ μέξσ 

ΠΑΗΓΗ 4:  Γεκίδνπλ κε ηε βξνρή 

ΠΑΗΓΗ 5: Γηα λα παίξλνπκε ςάξηα θαη λα πίλνπκε λεξφ 

ΠΑΗΓΗ 6:  Γηαηί φηαλ βξέρεη γεκίδνπλ μαλά 

ΠΑΗΓΗ 7: Γηαηί γίλεηαη ν θχθινο ηνπ λεξνχ θαη βξέρεη θαη εμαηκίδεηαη θαη πάιη ην 

ίδην 

ΠΑΗΓΗ 8:  Δπεηδή έρεη λεξφ θάησ απφ ην ρψκα 

ΠΑΗΓΗ 9: Γελ μέξσ 

ΠΑΗΓΗ 10: Γηαηί βξέρεη κεηά θαη γη’ απηφ δελ ηειεηψλεη 

ΠΑΗΓΗ 11: Δπεηδή βξέρεη. 

ΠΑΗΓΗ 12: Γηαηί ε ζάιαζζα είλαη κεγάιε 

 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΓΗΑΓΟΥΖ 

ΠΑΗΓΗ 1:  Δμάηκηζε-Τγξνπνίεζε-πκπχθλσζε-Απνξξνή. Δμαηκίδεηαη ην λεξφ, πάεη 

ζηα ζχλλεθα θαη θηηάρλεη ζπλλεθάθηα θαη κεηά βξέρεη. 

ΠΑΗΓΗ 2: Δμάηκηζε-πκπχθλσζε-Τγξνπνίεζε-Απνξξνή. Οη πδξαηκνί αλεβαίλνπλ 

πάλσ, γίλνληαη ζχλλεθν, βξέρεη θαη πάλε ζηε ζάιαζζα. 

ΠΑΗΓΗ 3: Δμάηκηζε-Απνξξνή-Τγξνπνίεζε-πκπχθλσζε. Υσξίο αηηηνινγία 

ΠΑΗΓΗ 4:  Τγξνπνίεζε-Απνξξνή-Δμάηκηζε-πκπχθλσζε. Σα έβαιε ζε θχθιν, 

νλφκαζε ηελ απνξξνή θαη ηελ εμάηκηζε 

ΠΑΗΓΗ 5: Δμάηκηζε-πκπχθλσζε-Τγξνπνίεζε-Απνξξνή. Πεξηγξαθή ΚΝ απφ 

νξνινγία μέραζε ηε ζπκπχθλσζε 

ΠΑΗΓΗ 6: Απνξξνή-Δμάηκηζε-πκπχθλσζε-Τγξνπνίεζε. Πεξηγξαθή ΚΝ 

ΠΑΗΓΗ 7: Απνξξνή-Δμάηκηζε-πκπχθλσζε-Τγξνπνίεζε. Όηαλ βξέρεη θαη ρηνλίδεη 

πάεη ην λεξφ ζηε ζάιαζζα, εμαηκίδεηαη, γίλεηαη ζχλλεθν θαη βξέρεη-παλεχθνιν. 

ΠΑΗΓΗ 8:  Απνξξνή-Τγξνπνίεζε-Δμάηκηζε-πκπχθλσζε. Πξψηα βξέρεη, κεηά έρεη 

αζηξαπέο, κεηά εμαηκίδεηαη ην λεξφ θαη γίλεηαη ζχλλεθα 

ΠΑΗΓΗ 9:  Απνξξνή- Δμάηκηζε-πκπχθλσζε-Τγξνπνίεζε. Θπκφηαλ ηνλ ΚΝ 

ΠΑΗΓΗ 10:  Δμάηκηζε-πκπχθλσζε-Τγξνπνίεζε-Απνξξνή (ηα έθηηαμε ζε ζρήκα 

θχθινπ), εμεγεί μαλά φπσο ζηελ αξρή 

ΠΑΗΓΗ 11: Δμάηκηζε-πκπχθλσζε-Τγξνπνίεζε-Απνξξνή πεξηγξάθεη ηνλ ΚΝ 

ΠΑΗΓΗ 12: Δμάηκηζε-πκπχθλσζε-Απνξξνή-Τγξνπνίεζε, γηαηί εμαηκίδεηαη ην λεξφ, 

θηηάρλεη ηα ζχλλεθα, βξέρεη θαη κεηά κπνπκπνπλίδεη 

 

ΔΡΓΟ ΓΗΑ ΣΗ ΦΤΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ-ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ 

ΠΑΗΓΗ 1:   

1 Δπηιέγεη ηα ζχλλεθα ρσξίο βνήζεηα, γηαηί ην λεξφ ζα εμαηκηζηεί θαη ζα θηηάμεη 

ζπλλεθάθηα 

2 Βξνρή ρσξίο βνήζεηα, γηαηί ηα ζχλλεθα θηηάρλνπλ βξνρή 

3 Νεξφ ρσξίο βνήζεηα, γηαηί ζα ιηψζεη 

ΠΑΗΓΗ 2:  

1 χλλεθν, γηαηί ν πδξαηκφο αλεβαίλεη πάλσ θαη θάλεη ην ζχλλεθν 
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2 Βξέρεη, γηαηί θάλεη θξχν 

3 Νεξφ , γηαηί ν ήιηνο ηνλ δεζηαίλεη θαη ζα ιηψζεη 

ΠΑΗΓΗ 3:  
1 χλλεθν, γηαηί εμαηκίδεηαη 

2 Βξνρή, γηαηί ηα ζχλλεθα ζα γίλνπλ καχξα θαη ζα βξέμεη 

3 Νεξφ, γηαηί ζα ιηψζεη απφ ηε δέζηε 

ΠΑΗΓΗ 4:   

1 χλλεθν, γηαηί ζα εμαηκηζηεί ην λεξφ 

2 Βξνρή, γηαηί ηα ζχλλεθα ζην βνπλφ ζα βξέμνπλ 

3Νεξφ, γηαηί ζα ιηψζεη 

ΠΑΗΓΗ 5:  

1 χλλεθν κε θαξηέια θαη ιεθηηθή βνήζεηα 

2 Βξνρή, επεηδή ζα βξέμεη ρσξίο βνήζεηα 

3Νεξφ, επεηδή ζα ιηψζεη 

ΠΑΗΓΗ 6:  

1 χλλεθν, γηαηί γίλεηαη πδξαηκφο 

2 Βξνρή, γηαηί κε ην θξχν γίλεηαη βξνρή 

3 Νεξφ, γηαηί ιηψλεη 

ΠΑΗΓΗ 7:   
1 χλλεθν, γηαηί εμαηκίδεηαη θαη γίλεηαη πδξαηκφο 

2 Βξνρή, γηαηί φηαλ είλαη γθξη βξέρεη 

3 Νεξφ, γηαηί ζα ιηψζεη  

ΠΑΗΓΗ 8:   

1 χλλεθν, επεηδή βγαίλεη ν πδξαηκφο 

2 Βξνρή, γηαηί φηαλ καπξίδεη βξέρεη 

3 Νεξφ, γηαηί άκα ν ήιηνο δεζηάλεη ηνλ ρηνλάλζξσπν ζα γίλεη λεξφ 

ΠΑΗΓΗ 9:  

1 χλλεθν, γηαηί εμαηκίδεηαη. 

2 Βξνρή, γηαηί θάλεη θξχν  

3 Νεξφ, γηαηί ιηψλεη. 

ΠΑΗΓΗ 10:  

1 χλλεθα, γηαηί ζα γίλεη πδξαηκφο (κεηά κνπ είπε πσο αλ είρε θαη άιιν ζα βάδακε ηε 

βξνρή 

2 Βξνρή, γηαηί θάλεη θξχν θαη ηα ζχλλεθα γίλνληαη καχξα 

3 Νεξφ, γηαηί ιηψλεη απφ ηε δέζηε 

ΠΑΗΓΗ 11:  

1 χλλεθν, γηαηί εμαηκίδεηαη. 

2 Βξνρή, γηαηί θάλεη θξχν ζην βνπλφ 

3 Νεξφ, γηαηί ιηψλεη. 

 

ΠΑΗΓΗ 12: 

1 χλλεθν, γηαηί εμαηκίδεηαη θαη γίλεηαη αηκφο 

2 Βξνρή, γηαηί ζην βνπλφ έρεη παγσληά 

3 Νεξφ, γηαηί ιηψλεη απφ ηε δέζηε 
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Ζ)Τιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα έξγα πξν ειέγρνπ/κεηαειέγρνπ 

 

 
 Εμάηκηζε 

 

 
Σπκπύθλσζε 
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 Υγξνπνίεζε 

 

 
 Απνξξνή 
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Σν Νεξφ ζηελ πγξή ηνπ  

κνξθή(ζάιαζζα) κε ηε  
ζεξκφηεηα ηνπ ήιηνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε αέξην  

(πδξαηκνί/ ζχλλεθα). 

Καξηέια ππνβνήζεζεο 
(πδξαηκνί πνπ βγαίλνπλ απφ ηε ζάιαζζα) 

Σν Νεξφ ζηελ αέξηα  
κνξθή ηνπ (ζχλλεθα) 

κε ηελ ςχμε πνπ ζπλήζσο  

επηθξαηεί ζηα βνπλά κεηαηξέπεηαη  
ζε πγξφ (βξνρή). 

Καξηέια ππνβνήζεζεο  

(ρηνληζκέλν βνπλφ) 
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Σν λεξφ ζηελ ζηεξεή κνξθή ηνπ (ρηφλη) 

κε ηε ζεξκφηεηα ηνπ ήιηνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε πγξφ(λεξφ). 
Καξηέια ππνβνήζεζεο 

(ιησκέλνο ρηνλάλζξσπνο) 

 

 

 
 


